A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

XXVII. ÉVFOLYAM 2017. szeptember

Szent István Napok esőben és napsütésben

Majd következett a Vár Napja, melynek látogatói beöltözhettek középkori ruhákba, kipróbálhatták a régészetet, elleshették az
íjászok fortélyait, lovagokká válhattak vagy épp megfigyelhették a
kovács munkáját. Este viszont már egy újabb műfaj foglalta – volna
- el egy hétre a várat, megkezdődött a MOSZT. A negyedik alkalommal megrendezett Magánszínházak Országos Színházi Találkozója
két fő helyszíne a Várszínház, ahol a versenydarabokat mutatták be
a teátrumok, illetve a Szentháromság tér, ahol a délutáni – elsősorban gyermekprogramok- zajlottak. Az időjárás a 0. napon a művelődési központba kényszerítette a színdarabot, szerencsére a hét
többi napján varázslatos nyáreste fogadta a nézőket. Fontos volt ez,
nemcsak a hangulatos környezet miatt, hanem azért is, mert hetekkel korábban elfogytak a színházjegyeink, s a további érdeklődőknek csak állójegyet ígérhettünk. Erre helyet viszont csak a vár udvarán tudtunk biztosítani.
Sokszor hangoztatjuk, hogy a település történelmi múltja
miatt augusztus és a Szent István Napok rendezvényei jelentős
szerepet töltenek be a település életében. Ebben az évben is több
helyi intézmény és civil szervezet együttműködésével töltöttük
meg a hónapot programokkal, melyeknek egyik fontos szerepük
az, hogy a pécsváradi várra irányítsák a figyelmet.
Az immár hagyománnyá vált Pécsváradi Big Band koncertje
július utolsó hetében vezette fel a sokszínű sorozatot. Wagner József karnagy és együttese új egyenpólóban és néhány külsős taggal erősítve, de a megszokott jókedvvel és színvonallal biztosította az egyórányi kikapcsolódást a vár teraszán.
Más művészeti ág, más helyszín várta a következő héten az
érdeklődőket. Kígyós Borbála festő- és textiltervező művész „hazajött” Pécsváradra. Elegáns, finom – japán tradíciókat tükröző
– textiljei, ruhái, festményei impozáns egységet alkottak a történelmi kiállítótérrel.
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Az elmúlt év tapasztalata alapján majdnem megdupláztuk a
bérletes helyeket, melyek így is egytől-egyig elfogytak. Közel
másfélezren vásároltak valamilyen bérletet vagy jegyet az előadá(folytatás a 2. oldalon)
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Szent István Napok esőben és napsütésben
(folytatás az 1. oldalról)
sokra összesen. Visszatérő nézőink mellé minden évben újabb
színházrajongók csatlakoznak. Ebben az évben is érkeztek Debrecenből, Tatabányáról és természetesen szűkebb környezetünkből
Harkánytól, Szekszárdig, Mohácstól Komlóig.
Újítás volt, hogy a 0.napi előadás nem zártkörű és nem kamaradarab volt. A négy versenydarab Ken Ludwig: Botrány az operában című komédia, Ray Conney: Család ellen nincs orvosság c.
vígjáték, Tredinnick: Elvis, Oltár, Miami és Galambos Zoltán –
Meskó Zsolt – Turcsány András: Kell egy Színház c. musical voltak.
A MOSZT eseményeinek méltó lezárása volt a péntek esti-éjszakai
Zárógála. Bár a hektikus időjárás miatt a műsor a Hodályban sebtében kialakított „színpadon” zajlott, a nézők kitartottak. És, aki ott
volt tanúsíthatja, hogy megérte. Túlzás nélkül mondható, hogy
nemzetközi színvonalú produkciókat is láthattak a nézők.
A gála végi eredményhirdetésen Zádori János polgármester
köszönetet mondott a közönségnek, Gászné Bősz Bernadett pedig a Körúti Színház stábjának egész heti munkájukért. A IV.
MOSZT közönség díját a Fogi Színház „Botrány az operában”
előadása, az önkormányzat díját pedig a Körúti Színház „Kell egy
színház” musicalje kapta. Zádori János külön díjat adott át
Beleznay Endrének, nemcsak Ken Ludwig darabjának Max szerepéért, hanem a nemrég lezajlott jótékonysági focitornán való
közreműködéséért.

Azonban a MOSZT gálával nem ért véget a hét, szombaton
a Német Nemzetiségi Mulatság következett. Az időjárás itt is közbeszólt. A Német Nemzetiségi Önkormányzat Szentháromság
téren megkezdett programját a művelődési központban kellett
befejezni.
Nagyboldogasszony Napján a katolikus templomban tartott
ünnepi misét követően a vár Asztrik Apát termében mutatta be
Gállos Orsolya és Borsy Judit a római katolikus templom 250 éves
jubileuma alkalmából megjelent kiadványt.
Mintegy két és fél évtizedes hagyomány, hogy Pécsvárad Város Önkormányzatának képviselőtestülete ünnepi önkormányzati ülésen adja át a díjazottaknak kitüntetéseket. A Pécsváradi Női
Kamarakórus műsorával kezdődő ülésen Zádori János polgármester röviden összefoglalta az elmúlt év történéseit, eredményeit és felvázolta az elkövetkező időszak terveit. Ezt követően került
sor a kitüntetések átadására. Este pedig a Hosszúhetényi Népi
Együttes és Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület néptánc
estje töltötte meg a nézőteret.
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Név
Dr. Hargitai János
Nagy Csaba
Dr. Fenyvesi János
Báling Jánosné
Bodorkás Istvánné
Major Józsefné
Lászlóné Auth Mária
Heckerné Jagados Diána
Jagados Dominika
Mezey Mihály
Krász Péter
Zsifkó István

Kitüntetés
Pécsváradért
Pécsváradért
Pécsváradért
A Köz Szolgálatáért
A Köz Szolgálatáért
A Köz Szolgálatáért
A Köz Szolgálatáért
Emlékplakett
Emlékplakett
Emlékplakett
Emlékplakett
Díszoklevél

Másnap újabb helyszínen újabb műfaj eseménye hívta fel a
reformáció 500 éves jubileumára illetve a pécsváradi református
templomra, s annak barokk orgonájára a figyelmet. Monostori
Ferenc orgonaművész tavaly a Leányvásár alatt szólaltatta meg
először a különleges hangszert, most sokkal kellemesebb körülmények fogadták a művészt és a hallgatóságot. Zádori János polgármester az ünnepi alkalomból ajándékkal érkezett. Szabó László helybeli szobrász Kálvin képét nyújtotta át a református
gyülekezetnek, melyet Kis László tiszteletes vett át.
Augusztus 20-án délelőtt az időjárási viszonyok, az éjszaka
megérkezett zivataros hidegfront miatt extrém körülmények között tartottuk meg a rendezvényeket. A Nagyboldogasszony
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t emplomba meghirdetett püspöki mise zavartalanul zajlott, azonban a 250 éves templomot köszöntő „Harangjáték” helyszínét és
időpontját is meg kellett változtatni. A városi ünnepségre a többféle vészforgatókönyv közül - az eső csendesülése miatt – az eredeti helyszínt, Borsos Miklós szobra melletti területet választottuk.
Sajnos, az eső nemcsak kitartott, hanem ráerősített, így leginkább
az esernyőkön kopogó esőcseppek műsorát hallhatták a nézők.
Azonban mind Udvardy György, megyés püspök úr, mind a mintegy 200 néző kitartott, rendületlenül „végigázták” a műsort. Csak
a koszorúzás végére csillapodott kicsit az eső, így Fazekas László
ütőhangszer művész, Kígyós Sándor egykori barátja már szinte
zavaratlan körülmények között szólaltatta meg a „Harangjáték”
című hangszerszobrot.

A délutáni népünnepély két külföldi néptáncegyüttes műsorával kezdődött. A Mohácsi Nemzetközi Néptáncfesztiválon
vendégeskedő Gruppo Folk Lunamatrona (Szardínia) és KUD
Svetozar Markovic (Szerbia) együttesek hazájuk, településük jellemző viseleteit, népzenéjét, hagyományait gondozzák és ebből
mutattak be a pécsváradi közönségnek is egy-egy szeletet.
Hagyományos fellépői rendezvényeinknek a Pécsváradi Gyermek - és Ifjúsági Fúvószenekar, legfeljebb a tagok cserélődnek,
ahogy felnőnek a gyermekek. Wagner József karnagy vezetésével
adott koncertjük nagy sikert aratott. A Baranya Mazsorett Táncegyesület új színfoltot hozott a programokba, bár nem először
lépek már fel Pécsváradon. Városunkban töltött három napot
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Nagybereg (Kárpátalja) küldöttsége, s a vendégek között üdvözölhettük Püspöki Attilát, a község polgármesterét is. Harmadik
alkalommal láthatta a helyi közönség a Nagyberegi Művészkerékpáros Szakosztály bemutatóját, ám az emberfeletti produkciókat nem lehet megszokni, nem lehet megunni. délutáni műsort
a Nyugdíjasok Körzeti Egyesületének Férfikórusa illetve Hagyományőrző Tánccsoportjának előadásai zárták le. A hagyományos
20-i bálban a Wery-Take zenekar húzta a talpalávalót, melyet
csak a nagy sikert aratott a látványos tűzijáték szakított meg rövid időre.

A rendezvények sorozata még ezzel sem ért véget. Bár a
programfüzetben nem szerepelt, hiszen elég személyes egy születésnap, mégis nagy érdeklődés övezte a „Pityu 50” szlogennel
meghirdetett lemezbemutató koncertet. Mohácsi István, a környék közismert zenésze, a Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület elnöke szülinapi buliján nemcsak életében bekövetkező
„Korszakok”-at mutatta be, hanem közreműködtek egykori zenésztársai is.
A Szent István Napok utolsó rendezvénye is zenés volt. A
„Zenélő Várteraszon” a Pécsi Pepita Ifjúsági Fúvószenekar búcsúztatta a nyarat.
A szűkszavú összefoglaló is három oldalt tesz ki, rendezvényeként 1-1 képet választva több lett, mint 30, így ezekből csak
válogatva tudunk közölni. Bízom benne, hogy azoknak, akik
résztvevőként jelen voltak, kellemes emlékeket idéznek fel, azok,
pedig akik nem jöttek el, kedvet kapnak programjainkhoz.
Bognár Gyöngyvér
(Fotók: Bognár Gyöngyvér, Kótsch Petra)
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Nagymamák napja a Gondozási Központban

Több éve hagyományosan július 26-án, Anna napon felköszöntjük intézményünk nagymamáit. (Szent Anna volt Jézus nagy-

A Pécsváradi
Pályázatírók hírei
Örömmel tudatjuk, hogy a TOP (Területés Településfejlesztési Operatív Program)
keretében az egészségügyi alapellátás fejlesztésére, illetve a Polgármesteri Hivatal
épületének felújítására benyújtott pályázataink elbírálása megtörtént, és mindkettő pozitív elbírálásban részesült. Így a
TOP-4.1.1-15 felhívásra benyújtott „A Dr.
Entz Béla Egészségügyi központ alapellátásának fejlesztése” című projekt esetében
105 920 746 Ft támogatást, a TOP-3.2.115 pályázati felhívásra benyújtott „A

Öcsi

Családtagjai, barátai így hívták és a pécsváradiak nagyrésze így ismerte, Kófiás Öcsi.
Kófiás Mihály munkája révén vált
közismertté és lett a tanácsi, majd önkormányzati tisztviselők etalonja. Mindig pontos volt, jogkövető, határozott és
következetes. Még, ha nem mosolygott
is barátságos és figyelmes volt minden-
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mamája.) Ez a program a forró nyári napokon igazi felüdülést
hoz az időseknek.
Idén is a Pécsváradi Nyugdíjas Klub tánccsoportjának lelkes
tagjai jöttek el hozzánk. Hagyományos népviseletbe öltözve körbetáncolták a társalgót, énekeltek, verbunkoltak. A műsor végén
közkívánatra közös nótázással zárult a program. Nagymamáinkat
(és persze a nagypapákat is) kávéval, süteménnyel köszöntöttük.
Vidáman, derűsen telt a délelőtt. Ezúton köszönjük a Nyugdíjas Klub táncosainak, hogy a kánikula ellenére eljöttek és mosolyt varázsoltak az idősek arcára.
Ősszel ezúttal Orfűre tervezünk nagyobb kirándulást, valamint a Dombay-tó környéke és a Vár továbbra is kedvelt helyünk, ha enyhül az idő biztosan meglátogatjuk mindkettőt.
Schiszlerné Rita, mentálhigiénés munkatárs

Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal
energetikai korszerűsítése” című projekt
esetében pedig 77 071 545 Ft összegű támogatást ítéltek meg Pécsvárad Város
Önkormányzata számára.
Előbbi esetén a jelenlegi Egészségügyi
Központ hátsó, nyugati felén egy új épületegyüttes kerül kialakításra, ami az önkormányzati feladatellátáshoz köthető
szolgáltatásoknak (ügyelet, védőnői szolgálat) ad majd helyszínt megújult rendezett környezetben.
Utóbbi esetén a Polgármesteri Hivatal
külső (energetikai) felújítása valósulhat
meg homlokzat és födémszigeteléssel, nyílászárócserével és fűtéskorszerűsítéssel.
Szintén a TOP konstrukción belül a Baranya Megyei Önkormányzattal közösen pályáztunk a Dombay-tó fejlesztésére, illetve
egy a helyhez méltó, korszerű, új Zengő-kilátó megépítésére. Örömmel tudatjuk, hogy
ez a pályázat is pozitív elbírálásban részesült, így a két helyszínen összesen
142 066 421 Ft-os fejlesztés valósulhat meg.
A tervezés még zajlik, a fejleményekről később tájékoztatjuk a kedves lakosságot.
A tavalyi év végén helyi önkormányzatok
támogatása előirányzatból kaptunk 101
millió forint támogatást „A Pécsváradi
Vár felújítási és állagmegóvási munkáinak elvégzésére”. Az ezzel kapcsolatos
közbeszerzési eljárás a napokban indult.

Szerződéskötés után az időjárás függvényében kezdődhetnek meg a munkálatok
a várban. Az elnyert támogatást többek
között a kápolna freskójának állagmegóvásához szükséges vízelvezetésre, a palotaszárny tetőátrakására, a várudvarban
közlekedési útvonalak és világítás kialakítására, az ágyútorony tartószerkezetének
megerősítésére, a Kígyós Sándor kiállításnak helyet adó épület teljes víztelenítésére
és a lépcső rendbetételére fordíthatjuk.

kivel, de nem volt barátkozó, „bratyizó”. Közhivatalát kifogástalan látta el és
megvesztegethetetlen volt. Munkájában
mindkor a város érdekeit képviselte.
Pécsvárad krónikásaként a szocializmus
kezdeti időszakától egészen 2005-ig dokumentálta, gyűjtötte a pécsváradi emberekről és a városról megjelent cikkeket
tudósításokat. Öcsi sportszerető ember
volt. 1977-től a teremfoci csapat oszlopos

tagja volt egészen 57 éves koráig, első betegségéig aktívan futballozott. Törzsszurkolóként minden hétvégén buzdította
Pécsvárad csapatát. Időskora visszahúzódóbbá tette, de végzetes betegsége előtti
időkig – a város díszpolgáraként - részt
vett a közélet eseményein. Halála rövid
szenvedés után szerettei körében érte.
Öcsi, hiányozni fogsz a pécsváradiak
nak … Nekünk.

Pozitív elbírálásban részelsült egy kisebb
pályázatunk is, amit a „Freundeskreis von
Pécsvárad» Barátsági Egyesület nevében
adtunk be. Ennek során egy Besson BE165
Student típusú Euphonium (rézfúvós
hangszer) megvásárlására lesz lehetősége
az egyesületnek, amit többek között a városi fúvószenekar használhat majd. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által kiírt a „Kultúrcsoportok
felszerelése“ nevű BMI-projekt esetében a
támogatás 1150 Euró volt.
Továbbra is várjuk a lakosság pályázatokkal kapcsolatos észrevételeit, ötleteit az
alábbi elérhetőségek egyikén:
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Dr. Kófiás Mihály emlékezete (1935-2017)

Súlyos veszteség érte Pécsvárad közösségét: 2017. május 22-én pécsváradi otthonában súlyos betegség után
elhunyt dr. Kófiás Mihály, a város korábbi körjegyzője, a hely krónikaírója,
számos helytörténeti dolgozat szerzője.
1935. november 16-án született Palotabozsokon, ahol apja segédjegyző
volt. A család eredetileg Vasasról származik. 1941-ben költöztek Pécsváradra, miután az édesapa, id. Kófiás Mihály itt lett körjegyző.
Ifjabb Kófiás Mihály elemi iskoláit
Pécsváradon végezte, majd a Ciszterci
Rend Nagy Lajos Gimnáziumában tanult. Az iskolák államosítása után Pécsváradra tért vissza a 7. és a 8. osztályba,
majd a pécsi Janus Pannonius Gimnáziumot végezte el. Érettségi után, 1954ben az orvosi karra jelentkezett. Ekkor
politikai hátrányt jelentett édesapja
foglalkozása, és „helyhiány” kifogással
elutasították kérelmét. Átmeneti évek
következtek, és kisebb kitérők, így a
Pécsváradi Járási Tanács, a sajtüzem,
majd a katonaság. Leszerelés után Szilágyra került a községi tanácsra. Jó iskola volt, hiszen mindent egyedül kellett
csinálnia.
1960-1965 között elvégezte a jogi
egyetemet. Feleségével, Komlósi Zsuzsanna védőnővel 1960-ban kötöttek
házasságot. A Pécsváradi Járási Tanácson 1961-ben kezdett dolgozni, 1965
februárjában Pécsvárad község tanácsához került. Itt volt a végrehajtó bi-
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zottság titkára, majd amikor a funkció
visszakapta régi nevét, Pécsvárad körjegyzője lett 1995. november 16-i nyugdíjba vonulásáig.
Dr. Kófiás Mihály munkásságának
egyik eredménye, hogy Pécsvárad
1993-ban visszanyerte városi rangját
és ezzel a települések sorában a helyére
került.
Jegyzőként nagy tekintélynek örvendett, a közigazgatásban mindenki
elismerte szakmai tudását. Pécsvárad
iránti szeretete más területen is megnyilvánult. Szívügye volt a város sportja,
a labdarúgás. A helytörténet területén is
maradandót alkotott. Erre példa a Városunk sportja című kiadvány, a Pécsváradi Füzetek 4. darabja. Maga is lelkes
focista volt, részese a helyi labdarúgó
életnek. Könyvében Pécsvárad sportéletének a szájhagyományban és fotókban
valamint a sajtóban fellelhető dokumentumait dolgozta fel az 1920-as évektől.
További dolgozatok őrzik helytörténeti
kutatásainak gyümölcseit a Pécsváradi
Várbaráti Kör archívumában: a sajtüzemről, a helyi zsidóságról, a tanácsok
kezdeteiről, a várossá válás eseményeiről, a helyi művészeti együttesekről írt.
Ő a szerzője a Felvidékiek Pécsváradon
kötetének.(Pécsváradi Füzetek 2.).
Országos viszonylatban is egyedülálló, hogy dr. Kófiás Mihály 1972-től
1995-ig, nyugdíjazásáig írta Pécsvárad
Krónikáját, hétről-hétre feljegyezve a
város minden fontos eseményét. Ezt
annak idején Baranya Megye Tanácsa
rendelte el. Ma már kevesen folytatják
a krónikaírást, holott nagyon fontos
dokumentációról van szó. Dr. Kófiás
Mihály számára ez nem kötelesség volt,
hanem szenvedély, a Pécsvárad iránti
szeretet megnyilvánulása.
Ma már harminc esztendő bekötött,
egyenként 50-60 oldalas krónikáját
őrzik a pécsváradi városházán, mint a
további kutatások fontos forrását. Az
eseményeket téma és időrend szerint
csoportosította dr. Kófiás Mihály, mellékelve a feljegyzésekhez a vonatkozó
sajtókivágásokat, plakátokat, meghívókat, helyi újságokat.

Tanácsi illetve önkormányzati munkáját két ízben ismerték el állami kitüntetéssel: megkapta a Munka Érdemrend
bronz fokozatát majd nyugalomba vonulása alkalmával „A Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét”. A város
„Pécsváradért”-díjjal majd 2011-ben
díszpolgári címmel fejezte ki elismerését, köszönte meg fáradozását.
Nyugdíjazása előtt, 1995. decemberében így beszélt magáról:
Engem Pécsvárad érdekel, mert
pécsváradi vagyok, noha nem itt születtem. Szeretem az itt élő embereket,
mert itt sohasem kaptak lábra a szélsőségek. Mindig nyugodt, higgadt légkör
jellemezte Pécsváradot. Néha talán lehetne mozgalmasabb, de összességében
úgy látom, mértéktartó, kiegyensúlyozott, egymással normális kapcsolatban
élő polgárok lakják.
Pécsváradon magyarok, svábok, zsidók éltek együtt 1945-ig, itt is voltak
ki- és betelepítések, de az őslakosok és
a betelepülők között normális, emberi
volt a viszony és ma is ilyen.
A másik Pécsvárad szépsége. Ma
sem tudok úgy végigmenni a főutcán,
hogy amikor a volt MEZŐGÉP sarkán
felpillantok a panorámára, ezredszer
is ki ne mondjam, hogy milyen gyönyörű. Aki most idejön, legföljebb azt
mondja, ilyen vagy olyan ez a Pécsvárad. De aki itt töltött hatvan évet, az
tudja, milyen volt például a központ a
maga sáros kövesútjával vagy a hegyi
utcák. Az másnak látja a mai képet. Aki
itt végigkísérhette a változásokat, csak
szerelmes lehet ebbe a városba. Ezért
érdekel ma is.
A hivatali munka nem zavarta meg
ezt a szeretetet. Inkább erősítette. Ez
irányította Kófiás Mihály mindennapjait és a szakmai igényesség. A törvény,
a jogszerűség tiszteletben tartása. Sok
segítséget nyújtott az itt pályát kezdő
fiatalabb nemzedékeknek, csendes,
tisztes munkával látta el mindennapi
teendőit.
Legyen neki könnyű a pécsváradi
föld!
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Zengővárkonyi gesztenyefa az Év Fája 2017 verseny döntőjében!
A Pécsváradért Alapítvány jelölése alapján a 2017. évi Év
Fája verseny döntőjébe jutott egy 300 éves zengővárkonyi
szelídgesztenyefa. 48 induló közül szakmai zsűri választotta a fát a 13 döntős közé. Hogy ezek közül melyik fa
lesz a győztes, rajtunk múlik! A http://evfaja.okotars.
hu/dontosfak oldalon szavazzunk
szeptember 4. és október 15. között
Zengővárkony hős szelídgesztenyéjére! Az oldalon a fa története
is olvasható. Adjuk tovább, szavazzunk és bátorítsunk másokat is,
hogy összefogásunkkal a mi fánk
juthasson az európai versenybe!

Látogatás Unterschleisheimben
A nyár első hónapja igen mozgalmas volt a város és a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőinek életében.
Júniusban minden hétre esett egy utazás, melyek egy-egy
testvértelepülési ünnepségre való meghívás teljesítését
jelentették.
Elsőként pünkösdkor a kistérség településeinek képviselői részt vettek Unterschleissheim Volksfest-jén, mely
egy igazi népünnepély.
Az első napon kirándulást szerveztek számunkra a közeli városba, a gyönyörű Landshutba, ahol ebben az évben rendezik meg a híres „Landshuter Hochzeit” című
rendezvényt. A várost és az eseményt ajánljuk mindenki
szíves figyelmébe, mely olyan nagyszabású, hogy csak 4
évente rendezik meg. Csak néhány adat erről: a program
3 hétig tart, több mint 100 különböző előadást szerveznek, 600 ezer látogatóra számítanak, több mint 600 szereplő gondoskodik a műsorról korhű ruhákba öltözve. És
még egy elgondolkodtató tény: minden szervező, szereplő és háttérmunkás ingyen dolgozik az esemény megvalósításán.

A kint tartózkodásunk 2. napján részt vettünk a városi
felvonuláson, melyet minden évben megtartanak ezen a
napon. A település vezetői, a vállalkozások, civil szervezetek tagjai és más meghívott résztvevők felvonulnak a
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város utcáin színpompás népviseletükben egészen a fesztiválsátorig. A felvonuláson több mint 70 egyesület vett
részt közel 2500 résztvevővel. Természetesen a mi delegációnk is ott masírozott a többiekkel, mely nem kis megpróbáltatást jelentett a nagy melegben. Ezért is áldottuk
azt az ötletet, hogy nemzeti színű esernyőkkel vonuljunk
fel, hegy ezzel is reprezentálhassuk, hogy kik is vagyunk.
Nagyon jó szolgálatot tettek a napsütés ellen.

A sátorban elsőként a sörös hordó ünnepélyes csapra
verésére került sor, mely a polgármester feladata. Fogadásokat is kötnek, hogy hányadik kalapácsütésre sikerül
beütni a csapot. Az este további részében a városi tűzoltózenekar szórakoztatta a közönséget.
A vasárnap is fontos nap volt számunkra. A kistérség újabb taggal bővült, Ellend településsel, akik ezen a
napon írták alá a partnerségi kapcsolat dokumentumát
Unterschleissheim-mel. Az ünnepélyes aláírásra a helyi önkéntes tűzoltó egyesület rendezvénytermében került sor.
Ezt követően az érdeklődőket körbevezették a tűzoltóságon, mely ámulatba ejtő és tanulságos volt. Németországban ugyanis minden 100 ezer alatti lakosságszámú
településnek önkéntes alapú tűzoltóságot kell működtet-
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nie. Ők végeznek minden katasztrófavédelmi munkát, a
baleseti és más műszaki mentéstől a tűzoltásig. A költségeiket a városnak kell fedeznie, és a tűzoltók díjazás
nélkül mentenek. Csak ámultunk azon a felszereltségen,
amit láthattunk. De tévedés ne essék, nem a várostól várja el mindenki, hogy biztosítsa a legmagasabb elvárásoknak megfelelő eszközöket. Példaként elmesélték, hogy az
egyik vállalkozás, ahol speciális gumialapanyaggal dolgoznak, megvásárolt egy olyan oltóberendezést, ami egy
ilyen anyag égésénél segítheti a tűzoltók munkáját.
A bemutatót finom vacsora, zeneszó melletti beszélgetés követte, majd másnap reggel elbúcsúztunk vendéglátóinktól.

7

Jubileum Hausmannstätten-ben

A következő hétvégén Hausmannstätte-be utaztunk. A
település ezen a hétvégén ünnepelte hogy 30 éve kapta
meg a Marktgemeinde címet (vásártartási jog). Érkezésünkkor már nagy nyüzsgés volt a Városháza melletti téren. A helyi vállalkozások települtek ki, hogy bemutassák
tevékenységüket, eredményeiket. A nagy meleg ellenére
sokan voltak kíváncsiak a kínálatra. Egy hideg sör mellett lehetett megbeszélni a látottakat, talán még üzletek is
köttettek. A hangulatot fokozta a tombola, ahol a vállalkozók által felajánlott értékes ajándékokat sorsoltak ki. A
pécsváradi delegáció igen szerencsésnek bizonyult. Szinte mindenki begyűjthetett valamilyen nyereményt.
Délután szórakoztató műsorok következtek a színpaKülsheim, Regionális Nap
don. Felléptek a helyi zenekarok és kórusok. Erre a progA hónap közepén Külsheim városába látogattunk most ramra kapott meghívást a Pécsváradi Női Kamarakórus.
már csak Pécsvárad képviseletében. Testvérvárosunk éle- Énekeikkel egy másféle stílust jelenítettek meg a helyi
tében fontos esemény zajlott: Heilbronn-Franken régió szokásokhoz képest.
XX. Regionális Napja, mely eseménnyel egyúttal a várossá válás 725 éves évfordulóját ünneplik.
A hivatalos megemlékezés szombat délelőtt zajlott, a
régiós szervezet vezetője beszédében hangsúlyozta, hogy
a francia és a magyar delegáció részvétele ezen az eseményen jól kifejezi Európa egységét és összetartozását.
Ezután megtekintettük a kitelepült vállalkozások
standjait. A főtéren felállított színpadon egymást követték
a szórakoztató programok. Fellépett a helyi fúvószenekar,
a francia testvérváros zenekara. Számomra nagy meglepetés volt, amikor egy skót dudás zenekar masírozott fel a
színpadra, ahol parádés előadást mutattak be. Mint kiderült, ők nem Skóciából érkeztek, hanem szintén egy körVasárnap délelőtt a Sportcentrumban került sor a
nyékbeli egyesület tagjai. Nagy sikert vívott ki magának a hivatalos ünnepségre. Az ökumenikus istentisztelet
Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület tánccsoportja. után a meghívott politikusok és más vendégek mondGyönyörű népviseletükkel, lendületes táncaikkal elismerő ták el üdvözlő beszédeiket. Nagyon értékes és megmosolyt csaltak a nézők arcára. Műsoruk előtt Baumann szívlelendő gondolatokat fogalmazott meg Hermann
Mihály, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke né- Schützenhöfer Landeshauptmann (Steiermarkt tartohány szóban bemutatta az együttest a közönségnek.
mány kormányzója), aki hangsúlyozta, hogy milyen
A nagy meleg és a nyüzsgés után egy kellemes búcsú- fontos, hogy megtanítsuk gyermekeinknek a türelmet,
vacsora következett, melyet a francia delegációval együtt az értékteremtő munka becsületét és a felelős polgárrá
élvezhettünk.
válás fontosságát.
A jubileum alkalmából ajándékkal is kedveskedtünk
vendéglátóiknak. Egy gyönyörű fafaragásos boros hordót
természetesen tele finom pécsváradi nedűvel.
Az ebéd alatt egy váratlan vendég is bejelentkezett
egy kiadós zivatar formájában, amit olyan nagyon nem
bántunk, mert kellemesen felfrissítette a levegőt a nagy
meleg után. Az eső elvonultával mi is búcsúztunk, megköszönve vendéglátóinknak a meghívást.
Sűrű volt ez a hónap, de testvérvárosaink meghívásának mindig szívesen teszünk eleget és osztozunk örömeikben, amit ezek az ünnepségek jelentenek.
Baumann Mihályné
(fotók: Baumann Mihály)
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A KODOLÁNYI JÁNOS NÉMET NEMZETISÉGI
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI HÍREI
Az utolsó megjelenés óta nagyrészt a
nyári szünet zajlott, ahol remélhetőleg
mindenki kipihente magát és számos
életre szóló élményt gyűjtött!
Májusban még rengeteg program,
esemény, verseny várt diákjainkra. Az
irodalmi vetélkedőn a 100 éve született
Szabó Magda Abigél c. regénye volt a téma. A versenyhez kapcsolódóan a gyerekek Abigél csodatévő képességét is megtapasztalhatták.
A Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvány által kiírt „Egyedül is közlekedem” rajzpályázaton Pongrácz Áron
5.b és Tóth Emese 6.a osztályos tanulók
díjazottak lettek. A pályázatra több mint
1200 rajz érkezett, melyek közül a zsűri
ötvenet díjazott. A kiválasztott munkákból Pécsett több helyszínen is rendeznek
majd kiállítást. Felkészítő: Kárász Rózsa

Országos hon-és népismereti verseny
döntőjében Budapesten III. helyezést
ért el Kuczora Gréta és Lasszer Réka.
Osztálytársaik Molnár Fanni és Tóth
Emese (mind 6.a) pedig II. helyezettek
lettek. A szeptember óta tartó levelezős
verseny fordulóinak pontszáma alapján
122 indulóból 39 versenyzőt hívtak meg
a döntőre. Iskolánk négy 6.a osztályos
tanulójának gratulált a honismeret tankönyv szerzője dr. Baksa Brigitta is. Felkészítő: Kárász Rózsa

„A természet és vadászat kapcsolata” címmel kiírt országos rajzpályázaton Gál Bianka 7.b osztályos tanuló gyönyörű festménye III. helyezést hozott a precíz
alkotónak. Rendben lezajlottak az idegen
nyelvi mérések, illetve az országos kompetenciamérés is. Felkészítő: Kárász Rózsa

Augusztus 18-án az ünnepi testületi ülésen két kollégánk, Lászlóné Auth Mária
és Major Józsefné nyugdíjba vonulásuk
alkalmából a Köz Szolgálatáért díjban
részesültek. Szeretettel gratulálunk és
tartalmas, örömteli nyugdíjas éveket kívánunk mindkettőjüknek!
Ugyanekkor tanító kollégánk, Jagados
Dominika (és testvére Heckerné Jagados
Diána) Emlékplakettet vehetett át évek
óta tartó sikeres táncoktatói tevékenységéért. Szeretettel gratulálunk!
Tanévkezdő ünnepélyünket szeptember elsején tartottuk, új eleme volt a
programnak, hogy a Zeneiskola is velünk
együtt nyitotta a tanévet.
Szeptember 16-án Alapítványi Sportnapot rendezünk, ahova szeretettel várjuk-hívjuk a diákokat, szülőket, hozzátartozókat, barátokat, hiszen egy családi
rendezvényről van szó. Izgalmas, szórakoztató (nem csak sport) versenyekkel
várunk minden érdeklődőt! A tavalyi
rendezvényhez hasonlóan a remek szóJúniusban már mindenki érezte, hogy rakozás, sportolás mellett lehetőséget
hamarosan vége a tanévnek. A várva várt biztosítunk az iskolai alapítvány támoeseményt megelőzte az immár hagyomá- gatására, köszönettel fogadunk minden
nyos polgármesteri fogadás a kitűnő felajánlást!
eredményeket elért tanulók, illetve az
Fáth Hedvig, Bősz Patrícia
Erdősi Tibor –díjra felterjesztett pedagógusok számára.
POLGÁRMESTERI FOGADÁS DÍJAZOTTAK 2017/2018-as tanév

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

évfolyam
évfolyam
évfolyam
évfolyam
évfolyam
évfolyam
évfolyam
évfolyam

SZONDI JÓZSEFDÍJ
Dénes Dorina
Fullér Petra
Beck Simon
Hudvágner Márton
Kiss Fülöp József
Horváth Zsófia
Gál Bianka
Bencze Réka

DR. PÉTER
KÁROLYNÉ-DÍJ
Brandt Olivér
Gonda Balázs
Marton Dániel
Erdősi Réka Dorina
Zsifkó Luca
Zsáli Zoé
Gál Bianka
Bencze Réka

BOGNÁRNÉ
AUTH MÁRIA-DÍJ
Lauer Júlia
Fullér Petra
Ottlakán Anna Zelina
Váradi Panna
Bárdos András
Ruppert Luca Paulina
Fuller Darina Anita
Bencze Réka

ERDŐSI TIBOR-DÍJ
Magyar: Patonainé Link Zsuzsanna,
Dénes Dóra
Matematika: Nagy Szilvia Mária,
Lászlóné Auth Mária
Német: Gungl Lászlóné, Wágner Jánosné
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Nyári élet az óvodában
Intézményük ezen a nyáron augusztus
11-ig tartott nyitva. A nyári időszakban
először a Gesztenyés úti, majd a Vár utcai
óvodában 4-4-hetet összevont csoportokban fogadtuk a közel 60 gyereket.
Folyamatosan fokozott figyelmet fordítottunk az egészségvédelemre, hiszen az
erős napsugárzás és a hőség a kisgyermekekre különösen ártalmas. Árnyas fákkal
teli, árnyékos udvar, a napkrém használata, a gyakori vízivás, a vizes játékok szervezése, a napközbeni zuhanyzás segítette
a forróság elviselését. Az udvaron lévő
ivókút mindig a gyerekek rendelkezésére
állt. Jó szolgálatot tettek az udvari árnyékolók, a napvitorlák és a párakapu.
Óvodapedagógusaink a nyári időszakban is sok érdekes tevékenységeket kínáltak az óvodásaink számára.
A nyár sem múlt el felújítások, karbantartások nélkül. Mindkét óvoda és bölcsőde udvarán folytak az udvari játszóeszközök telepítése. A játékok alá friss dunai
homokkal biztosítottuk az ütéscsillapítást.
A bölcsődének új kerítést készítettünk és
egy nádfedeles paddal egészítettük ki az
udvart. A gyerekek környezete így nagymértékben megváltozott, megszépült.
Az idei nyáron a Vár utcai óvoda falait festették le. A Gesztenyés úti óvoda
Napraforgó csoportja új fektető ágyakat
kapott, amit az óvoda Alapítványának
pénzéből vásároltunk. Mára már az óvoda összes csoportjában könnyű, modern
és praktikusan tárolható gyermekágyakon aludhatnak a gyerekek.
Óvodánk 2 hetet, augusztus 14-25-ig
tartott zárva. Ebben az időszakban végeztük el a nyári nagytakarítást.
Augusztusban több városi rendezvényen is részt vettünk. A Gesztenyés úti
óvoda nagycsoportosai Albert Anikó vezetésével német nemzetiségi néptánccal
léptek fel a „Spätschoppen” Német Nemzetiségi Mulatság színpadán. Gratulálunk
a színvonalas műsorukhoz. Az augusztus 20-i Szent István napi ünnepségen
és koszorúzáson való részvételért pedig
Schnell Bettinának mondunk köszönetet.
Nevelési év kezdése az óvodában
Augusztus 28-án nyitotta ki az óvoda
kapuit és várta a régi és az új gyermekeket. A 2017/2018-as nevelési évben
a Vár utcai óvodában 13, a Gesztenyés
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úti óvodában 11 új kiscsoportos korú
kisgyermek kezdte meg az óvodás éveit,
valamint 5 új nagycsoportos korú gyermek igényelte felvételét. A bölcsödében
6 új bölcsődést tudtunk felvenni. Minden
jelentkező gyermek felvételt nyert, egy
gyermeket sem kellet elutasítani. Így 133
fő óvodás és 13 fő bölcsődés korú gyermek kezdhette meg a nevelési évet.
Örömmel tudatjuk, hogy 2 új német
nemzetiségi diplomával rendelkező óvodapedagógust vettünk fel. Kírics Bianka
Cipriánát és Nagy Adriennt.
Bemutatkozás
Kirics Bianka Cipriána vagyok. Gyermekkoromat Kaposváron töltöttem, jelenleg Pécsen lakom. A Soproni Egyetem
Benedek Elek Pedagógiai Karán diplomáztam német nemzetiségi óvodapedagógusként. A gyermekekben látom a
lehetőséget egy szebb világra, és jövőre.
Emiatt választottam ezt a hivatást, amely
azóta számomra már a legszebbé vált.
Különösen érdeklődöm a pszichológia
iránt. Egyetemi éveim alatt gyermekpszichológiai továbbképzésen is volt szerencsém részt venni. Jelmondatom: ,,Légy az

a felnőtt, akire gyermekként szükséged
lett volna!”
•
Nagy Adrienn német nemzetiségi óvodapedagógus vagyok. Először is szeretném
megköszönni, a lehetőséget, hogy itt dolgozhatok kedves kis városukban, Pécsváradon. A szakmában 2007 óta dolgozom,
melyet két gyermekem születésével szakítottam meg. Hosszúhetényben lakom,
igyekeztem a lakóhelyemhez minél közelebb elhelyezkedni, és pályázatukra felfigyelve jelentkeztem, a Pécsváradi Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda által
kiírt, német nemzetiségi óvodapedagógus
álláslehetőségre. Igyekszem a helyi hagyományok továbbvitelére, a kollektívába
való beilleszkedésre, valamint, az általam
képviselt pozícióban a lehető legtöbbet
megtenni a „Kincsekért”- a gyermekekért.
„ Mondd meg nekem, mit dalolsz,
megmondom, ki vagy.
A bennünk továbbrezgő dallamok
és foszlányaik olyat vallanak felőlünk,
amit semmi lélekelemzés nem hoz felszínre. Bevilágítanak a lélek rejtett zugaiba, ahova másképp nem férkőzhetünk”
(Kodály Zoltán)

A 2017/ 2018-as nevelési évben a következőképpen alakulnak a csoportok elosztása.
Vár utcai óvoda
Csoport neve

Óvodapedagógusok

Süni csoport
(kiscsoport)
Napocska csoport
(középső csoport)
Mackó csoport
(nagycsoport)

Breitenbach Antalné
Albert Anikó
Orlai Ilona
Fekete Éva
Kochné Kovács Györgyi
Martonné Fetzer Rita

Dajka
Gubik Gáborné
Nagyné O Hajnalka
Hilmerné Bartos Delinke

Gesztenyés utcai óvoda
Csoport neve
Napraforgó csoport
(kiscsoport)
Csiga-biga csoport
(középső csoport)
Hétszínvirág csoport
(nagycsoport)
Katica csoport
Bölcsődei csoport

Óvodapedagógusok

Dajka

Kírics Bianka Cipriána
Nagy Adrienn

Maticsek Gabriella

Réfi Csilla
Sás Bernadett

Peischer Péterné

Bognár Istvánné
Schnell Bettina
Voglné Horváth Zsuzsanna
Pifkó Ágnes

Muth Istvánné
Tóth Mariann
Bárdosné Volkó Gabriella
W B Zs
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TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉG A PÉCSI SZC II. BÉLA
KÖZÉPISKOLÁJÁBAN A 2017/2018-AS TANÉVBEN
Várjuk még a jelentkezőket iskolánk nappali tagozatára és az
alábbi képzésekre:
– pék szakközépiskolai,
– rendészeti őr szakközépiskolai osztályokba.
A képzés 3 éves.
Felvételi követelmény: egészségügyi alkalmasság,
8. ált. isk. végzettség.
Felnőttoktatás tagozatra:
– pék felnőtt tanulókat, és
– húsipari termékgyártó felnőtt tanulók jelentkezését várjuk.
A képzés 2 éves (heti egy alkalommal és délutáni elfoglaltsággal)
Felvételi követelmény: – egészségügyi alkalmasság.
			
– csak egy szakmai végzettség megléte
			
lehet, intézetünkben a második szakma
			
is ingyen megszerezhető.
(Megj.: Tanfolyami képzések nem számítanak.)
Részletes információk a képzésekről az iskola web-oldalán megtalálhatók: www.bela.2.hu

Pécsváradi védőnők
Szokodiné Takács Orsolya
Körzete:
Pécsvárad I, Nagypall, Martonfa
Tanácsadás: szerda 9.00-12.00 csecsemő
és kisgyermek tanácsadás
13.00-15.00 várandós tanácsadás
Tel.: 70/883-6123
Kovács Ágnes
Körzete:
Pécsvárad II, Apátvarasd, Zengővárkony
Tanácsadás: hétfő 9.30-12.00 csecsemő és
kisgyermek tanácsadás
13.00-15.00 várandós tanácsadás
Tel.: 70/883-6124
Schnell Aranka
Körzete:
Pécsvárad III, Erdősmecske,
Lovászhetény
Tanácsadás: hétfő 7.30-9.30 várandós tanácsadás
9.30-12.30 csecsemő és kisgyermek
tanácsadás
Tel: 70/883-6122

A PÉCSVÁRADI EGYMI HÍREI
„Kreatív gézengúzok” rajzszakkör eredményei
A Pécsváradi Család és Közösség Alapítvány logópályázatán Szávics Szilárd 11.
csoportos tanuló fődíjként két személyes,
5D-s moziba szóló mozijegyet nyert. Felkészítő pedagógus: Bayer Zoltánné.
Június 6-án az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett rajzpályázat megyei díjkiosztó ünnepségén a szakkör tanulói nevében Bogdán Éva tanuló
vette át a különdíjat. A „Legkreatívabb
iskola 2017.” cím elnyeréséért versengtünk a diákokkal. Ajándékutalványt nyert
a Pécsváradi Tagintézmény: „tűzoltósági
kitelepülés és prevenciós nap” a jutalmunk.
Regionális Gyermekszínjátszó Találkozó
Május 20-án a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola volt a házigazdája és
rendezője a XV. alkalommal megtartott
Regionális Gyermekszínjátszó Találkozónak. . Tizennyolc együttes nevezett. Itt ép
gyermekekkel versenyeztek akadályozott
fiataljaink. Arany minősítést ért el az iskolai színjátszó szakkör négy tagja a „Hófehérke” című alternatív darabbal. Rokaly
Kinga, Komjáty Adél, Tóth Evelin és
Heilmann Klaudia bravúros játékkal nyűgözték le a zsűrit.
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ÉFOÉSZ integrációs hétvége
Május 26-28. között zajlott Pécsett a
Széchenyi téren a „Mindannyian mások
vagyunk” című programsorozat, amely az
ÉFOÉSZ Baranya Megyei Egyesülete szervezésében került megrendezésre hetedik
alkalommal. Műsorszámuk most is nagy
sikert aratott.
Majális a Városi Gondozási Központban
Május 31-én vidám tavaszi műsorral
kedveskedtünk az otthon lakóinak. A
gondozók és a nézők is örömmel bekapcsolódtak, így nagy élmény volt gyermekeink számára ez a szereplési lehetőség.
Örülünk, hogy figyelmesek gyermekeink
iránt. A program főszervezője Schiszler
Antalné, Rita. A műsor felkészítői: Mesterné Magyar Andrea és Bayer Zoltánné.
Sportversenyek
Tanulóink számos sportversenyen mérettették meg magukat: május 10-én atlétikai bajnokságon, május 17-n Oldon
„Mozdulj meg! címmel a Regionális Atlétika és ügyességi versenyen, május 18-án
Siklóson „Erőemelő versenyen”. Az atlétikai bajnokságon képviselték intézményünket Orsós Dávid, Petrovics Gergő,
Teiml Szabolcs és Kliegl Eszter szakiskolai
tanulók.

„Mozdulj meg! címmel a Regionális
Atlétika és ügyességi versenyen a csapat
V. helyezést ért el. Gáspár Tamara, Rokaly
Kinga, Horváth István, Pulay Patrik, Orsós Vanessza és Bogdán Éva tanulók egyéni versenyben is sikerrel szerepeltek.
„Erőemelő versenyen” Petrovics Gergő,
Orsós Dávid, Teiml Szabolcs képviselték
intézményünket. Csapatban ezüstérmesek lettek. Gratulálunk a fiataloknak és a
felkészítő pedagógusnak, Pónya Juditnak!
Erzsébet- Élménytábor- Fonyódliget2017. június 18- 23.
A „Balatoni nyár 2017.” elnevezésű
nyertes pályázatuk segítségével- Tóth Boglárka és Szabó Hajnalka szervező és kísérő
pedagógusok- 11 gyermeket táboroztattak
Fonyódligeten, a kezdő turnusban.
VII. Országos kisfilmkészítő versenyDíjkiosztó gála- 2017. augusztus 24.
Az Életrevaló Karitatív Egyesület, a
Belügyminisztérium és a Bűnmegelőzési
Tanács „Életrevaló Prevenció” elnevezésű
pályázatán vettünk részt diákjainkkal.
Nagy örömünkre „Bűntaposók” című filmünket beválogatták a „legjobb nyolc
filmalkotás” közé,.
Tóth Boglárka, Fischer Dóra, Ecker Katalin, Békés Annamária, Pónya Judit, Mesterné Magyar Andrea, Szabó Hajnalka,
Fischer Éva és Bayer Zoltánné
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Kedves Szülők!
A tanév kezdetével az én munkám is megkezdődik az általános
iskolában.
Az első feladatok közé tartozik a fejtetű szűrése. Sajnos, minden évben probléma a tetvesség. Otthon is ellenőrizni kell a
gyermek haját! A kezelés a szülők feladata! A kezelésre nagyon
jó hatású a Paranit ill. a Hedrin nevű szer. Mindkét készítmény
az élő tetűt ill. a kikelés előtt álló serkét öli el, a többi serkét csak
meglazítja. Ezért nem elegendő csak lekenni egyszer a gyermek
haját. A serkéket le kell húzni a hajszálakról, ebben segítség a
tetű-fésű. Érdemes a kezelést egy hét múlva megismételni.
A szeptember, az október és a november a felső tagozaton az
oltásokról szól.
Szeptemberben a Hepatitis B (fertőző májgyulladás B típusa)
elleni oltást adjuk. Korcsoport: 2004.06.01.-2005.05.31. között
született gyermekek, ők általában a hetedikesek. Aki már valamilyen okból kapott ilyen oltást, annak már nem indokolt az
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ismételt beadás. Németországban és Ausztriában már csecsemőkorban megkapják ezt az oltást.
Októberben a hatodik évfolyam kerül sorra. Korcsoport: 2005.06.01.-2006.05.31. Oltások: DiPerTe (torokgyíkszamárköhögés-tetanusz) és MMR (kanyaró-mumpszrózsahimlő).
Novemberben a hetedikes lányoknak jár a HPV (humán
papillomavírus) elleni oltás. Ez nem kötelező, a szülőre van bízva, hogy kérik-e az oltást.
Az oltásokról minden gyermek kap értesítést Az oltási könyveket kérem beküldeni! Az oltási könyveket a középiskola is
kérni fogja. Ezért fontos, hogy minden oltás be legyen írva. Ha
a szülő nem tudja igazolni az oltásokat, a középiskolában újraoltják a gyermeket.
Az ősz folyamán elkezdem az osztályok szűrését is. Vizsgálatok: súly, magasság, vérnyomás mérése, strumma vizsgálata,
hallás, színlátás és szemészeti vizsgálat. Minden gyermeknek a
vizsgálatról leletet adok.
Schnell Aranka védőnő

Augusztus 1: Anyatejes Világnap
Egy nap az évben, ami felhívja figyelmünket az anyatej fontosságára. Ezt a velünk
született, természetes, kézzel fogható táplálási módot sokszor feleslegesnek gondolják.
Pedig az anyatej összetételét folyamatosan kutatják. Fajspecifikus táplálék, tápanyag összetétele optimális a csecsemő
növekedése és fejlődése szempontjából. A
tehéntejjel összehasonlítva a csecsemő
számára kedvezőbb a fehérje-szénhidrátzsír összetétele. Ásványi anyag és vitamin
tartalma függ az anya táplálkozásától is.
De pl. az anyatejben levő vas sokkal jobban felszívódik, mint az egyéb táplálékokban lévő. Megfelelő anyai vasbevitel esetén elég ahhoz, hogy fedezze a csecsemő
szükségleteit kb. 6 hónapos korig.
Az anyatej ezen felül számos olyan faktort tartalmaz, amely az újszülött immunvédekezését segíti elő. A laktáció (tejtermelés) kezdetekor megjelenő,
mennyiségét tekintve kevés (napi 1040ml) előtej az anyatejnél sötétebb, sárgább (magasabb karotin tartalma miatt.).
Ez a colostrum tízszer több szekretoros
IgA-t tartalmaz, mint a végleges anyatej.
Ezért némi túlzással az újszülött „első védőoltásának” is nevezik.
Az anyatej sok esszenciális zsírsavat
tartalmaz. Ezek beépülnek az idegrendszer és a szem látóhártyájának sejtjeibe,
megteremtve a csecsemő optimális látásélességét és szellemi fejlődését. A csecse-
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mőkorban anyatejjel táplált gyermekek
mentális teljesítménye jobb, mint a tápszereseké, s a különbség még évek múlva
is kimutatható. Bebizonyosodott, hogy az
idegrendszer és a látóhártya fejlődéséhez
és rendes működéséhez szükséges zsírsavakat az anyatej bőségesen tartalmazza.
Ezen kívül sok probiotikum: jótékony
baktérium van benne.
A csecsemő szoptatása során megfelelően fejlődnek az áll izmai, ami a fogak
fejlődését és a beszédfejlődést is előnyösen befolyásolja.
A váltott mellből szoptatás segíti a kézszem koordináció fejlődését.
Legalább 4 hónapig tartó kizárólagos
szoptatás esetén ritkább az atópiás bőrgyulladás, az obstructiv bronchitis és az
asthma.
A túlsúly kialakulására és az elhízásra
való hajlam számos tanulmány szerint a
szoptatottakban ritkábban fordul elő a későbbi életkorban. A lisztérzékenység előfordulásának gyakoriságát 52%-al csökkenti, ha a csecsemő a glutén bevezetésének
időpontjában még szopik. Ritkább az 1-es
és 2-es típusú diabetes. Összefüggés valószínűsíthető a szoptatás és a krónikus
emésztőrendszeri gyulladásos betegségek
(pl. Chron betegség) ritkább előfordulása
között. Csökkentheti a felnőttkori depres�szió kialakulásának kockázatát.
A szoptatás ezeken felül jótékony az
anya számára is.

Segít a szülés utáni felépülésben. Ritkább a mellrák és a petefészekrák. Minden
egyes szoptatással töltött év a mellrák előfordulásában 4.3%-os gyakoriság-csökkenést eredményez. Ritkább a 2-es típusú
diabetes, minden egyes szoptatással eltöltött év 15% kockázat csökkenéssel jár.
Vannak arra utaló vizsgálatok is, hogy ritkább a szívinfarktus és a stroke. Csökken a
rheumatoid arthritis kialakulásának kockázata. Pozitív hatásai: Szorosabb kötődés,
önbizalom, nagyobb stressztűrő képesség.
A szoptatásnak a jótékony egészségügyi hatások mellett pozitív hatásai vannak a társadalom, a költségvetés és a
környezetvédelem szempontjából.
A betegségek ritkább előfordulása az
anyánál és a gyermeknél számottevően
csökkenti az egészségügyi kiadásokat. Kisebb a gyógyszerköltség, a kórházi kezelés
költsége, a táppénzkifizetés.
Jelentős környezetterhelés is kiküszöbölhető, mivel 100000 csecsemő tápszeres táplálásához 15 millió tápszeres doboz
kerül felhasználásra és ezeknek csak kis
része hasznosítható újra. A tápszer szállítása és az elkészítéséhez szükséges energiafelhasználás hozzájárul a levegőszen�nyezéshez.
Ma már a csecsemő 6 hónapos koráig
(lehetőség szerint) kizárólag anyatejes
táplálás javasolt.
Szokodiné Takács Orsolya
védőnő
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A Pécsváradi Várbaráti Kör hírei
A legutóbbi híradás óta eltelt időszakban is számos eseményt,
programot szervezett az egyesület.
Májusban elején Siklósra kirándultunk, ahol a Siklósi Várbaráti Kör elnöke, siklósi alpolgármester Balázs Csaba fogadott
bennünket. A felújított vár, Malkocs bej dzsámija és a szerb
templom megtekintése mellett rövid idő jutott a Máriagyűdi
Kegytemplomra is. Május 16-án folytatódott a Reformáció Éve
alkalmából szervezett sorozatunk. Kis László, helybeli református lelkész előadásán megtelt a művelődési központ emeleti klubja. A baranyai reformációról tartott előadáson érdekes
történelmi összefüggésekre hívta fel a figyelmet a tiszteletes úr.
A Reformáció éve sorozatunk méltó lezárása volt a városi önkormányzattal és a református gyülekezettel közösen szervezett
orgonahangverseny augusztus 19-én. Monostori Ferenc koncertjére szinte megtelt a református templom. A jótékonysági
hangversenyen 79.000 Ft gyűlt össze a templom javára.
Július elején 47 fő részvételével Erdélyben tettünk egy hetes
körutat, az erről szóló részletes beszámolót itt a Hírmondóban
olvashatják Beck Józsefné tollából.
A pécsváradi Nagyboldogasszony Templom 250 éves jubileumára - a pécsváradi önkormányzat anyagi támogatásával kiadványt jelentett meg a Várbaráti Kör. A Pécsváradi Füzetek
6. számának bemutatójára az ünnepi misét követően a pécsváradi vár Asztrik Apát termében került sor. Dr. Bíró Ferenc, a
kör elnökének köszöntője után Gállos Orsolya és Borsy Judit,
főlevéltáros mutatták be a kötetet. A könyvet a bemutató alkalmából kedvezményesen lehetet a helyszínen megvásárolni,
amivel sokan éltek is. Aki nem tudta megvenni és szeretne hozzájutni, a Fülep Lajos Művelődési Központban 1000Ft/db áron
megvásárolhatja.

Az egyesület szerepet vállalt a „Harangjáték” című program
megvalósításában is. Kígyós Sándor különleges hangszerszobrát
Fazekas László ütőhangszer művész szólaltatta meg. Az eredeti
tervek szerint a püspöki mise után a római katolikus templom
előtt játszott volna rajta Kígyós Sándor egykori barátja, aki a település öt harangjának hangjával közös produkciót komponált.
Azonban az esős időjárás miatt a városi ünnepség után és a vár
területén szólalt meg a hangszerszobor.
Éves munkatervünk szerint készítjük elő programjainkat.
A szenvedélybetegről szóló szeptemberi előadásunkról illetve
októberi 3 napos kirándulásunkról részletes információkat találhatnak itt a Hírmondóban, a várbaráti kör honlapján(www.
varbaratikor.hu) illetve facebook oldalán.

A Pécsváradi Várbaráti Kör kirándulást szervez 2017. október 6-tól 8-ig a Hajdúságba
Program:
1. nap: Pécsvárad- Hajdúböszörmény – városközpont, Hajdúsági
Múzeum, Bocskai Thermálfürdő
2. nap: Debrecen – Nagyerdő, sétányok, Debreceni Tudományegyetem,
Főtér, Nagytemplom, Hajdúböszörmény – Bocskai
Thermálfürdő, Civilek a lakóhelyért Egyesület hagyományőrző
böszörményi sütemények és kalácsok bemutatója, kóstolója
3. nap: Hajdúböszörmény – Hortobágy (Kilenclyukú híd, vásár)
– Tisza-tó (Poroszló, Ökocentrum) hazaérkezés az esti órákban.
Szállás: 2 fős (pótágyazható) stúdió szobákban
A részvételi díj: Várbaráti Kör tagoknak: 25.000 Ft/fő, nem kör
		
tagoknak 27.000 Ft/fő, amely tartalmazza a szállást,
fürdőket, belépőket, útiköltséget, idegenvezetést.
Étkezés egyénileg!
Jelentkezni a művelődési központban a részvételi díj befizetésével
lehet, szeptember 18-ig.
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Bognár Gyöngyvér
a Várbaráti Kör titkára

A Pécsváradi Várbaráti Kör
tisztelettel meghívja
Önt és családját

Dr. Trábert Attila

pszichiáter, addiktológus
szakorvos

Mindennapi
függéseink

című előadására.
(drog, alkohol, internet,
mobiltelefon, vásárlás stb)
Időpont:

szeptember 19.,
kedd 18 óra

Helyszín:
Fülep Lajos
Művelődési Központ

2017.09.03. 21:57:20

XXVII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2017. szeptember

13

Kóstoló szívünknek kedves, szép tájakból

Erdélyben – Székelyföldön a Pécsváradi Várbaráti Körrel
2017. június 29. – Július 5.

Éjszakai utazásunk után első megállónk az aradi Szabadság-szobornál, majd a 48-as vértanúk emlékhelyénél volt, ahol különleges hangulatban – még a hajnali sötétségben - koszorúztunk, és
hajtottunk fejet a hősök emléke előtt. Nagyszeben következett, a
szászok csodálatos városa. A főtéren a magas háztetők jellegzetes tetőablakai mintha hunyorogva figyeltek volna bennünket.
Brassóban a híres Fekete-Templomot és annak különleges orgonáit és egyedi szőnyeg gyűjteményét egy jól felkészült magyar
idegenvezetővel volt szerencsénk megismerni. Prázsmáron a
gyönyörűen felújított erődtemplom, udvarában a vész esetén
menedékül szolgáló „szalonnakamrákkal” utunk legkülönlegesebb élménye volt. Az aznapi szálláshelyünkre, Csernátonra
érve még sikerült megnéznünk a Haszmann Pál múzeumot és
skanzent. Pali bácsi előadása és a gazdag gyűjtemény minden
fáradságunkat feledtette. A finom vacsorát követően senkit sem
kellett ringatni.
Másnap a program Gelence erődtemplomával kezdődött,
megcsodáltuk a különös, fakazettás mennyezetet, és a szinte
teljesen épségben megmaradt freskókat. Megfordultunk Kézdivásárhely udvarteres főtérén, Gábor Áron szobránál, majd a
Szent-Anna tó üdítő panorámája tárult elénk. Nyergestetőn a

48-as emlékmű megkoszorúzása után ereszkedtünk le Csíkszeredába. Sikerült a kegytemplomig egy rövid fohászra busszal feljutni. Ezen a napon tartották az Ezer Székely Leány Napját, így
a nyeregbe felgyalogolva lehetőségünk volt megcsodálni a gyö-

nyörű népviseletbe öltözött fiatalokat, és kis időre együtt táncolni velük. A következő szálláshelyünkön, Máréfalván, Pécsvárad
testvérfalujában ízletes vacsorával fogadtak bennünket.
Utazásunk harmadik napján Csíkszeredán látogatást tettünk
a Makovecz Imre tervezte, angyalokkal ékesített Millenniumi
templomnál. Innen a Gyimesek felé vettük az irányt, meseszép
vidéken, példásan rendben tartott, meredek kaszálók között
egészen az ezeréves határig vezetett utunk. Majd a Békás-szoros és a Gyilkos-tó semmivel össze nem hasonlítható látványa
következett.
Másnap reggel szomorúan vettük tudomásul, hogy eleredt az
eső, de nem hagytuk, hogy a rossz idő kedvünket szegje. Lovas
szekér vitt minket fel a Hargitára, ahol különféle finomságokkal
kínáltak bennünket, desszertként Rózsika lepényét felszolgálva.
Ötödik nap aztán újra kellemes időben járhattuk be Székelyudvarhely főterét és a szoborparkot. Farkaslakán, Tamási Áron
sírjánál koszorúztunk. Korond, majd a Medve-tó partján fekvő
Szováta következett. Tordán megnéztük a sóbányát, mely számomra rendkívüli élmény volt. Mindezek után érkeztünk meg
utunk utolsó szálláshelyére, a monumentális Székelykő lábához
simuló, egyedi építészeti értékeiről híres Torockóra. Hát, aki teheti, annak ide el kell mennie!
A hazaút során pihenőként és látnivalóként szolgált Kolozsvár, a „kincses város”, és Körösfő, csodálatos fakazettás református templomával. A késő esti órákban épkézláb érkeztünk
haza – köszönjük Potó Zoltánéknak a biztonságos szállítást, a
kellemes meglepetéseket és a finom kávét.

Köszönjük ezt a szép kirándulást a szervezőknek, Bognár
Gyöngyvérnek, a Várbaráti Kör titkárának, és dr. Bíró Ferenc
elnök úrnak, Köszönjük Csatlós Évának, ki korát meghazudtolva bírta az iramot, és sok okos ismerettel, érdekes történettel
tette még értékesebbé utunkat. Engem nagy örömmel tölt el,
hogy nagy számban tartott velünk a fiatalabb generáció is, és
még nagyobb öröm, hogy szeretetteljes, megértő hangulatban
utazhattam egy buszra való „jó ember” társaságában.
A kóstoló eredménye: Kérünk szépen még belőle!
Beck Józsefné dr.
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„És emlékezzél meg az egész útról”
Május 20-án különleges ünnepségre került sor városunkban. A Felvidéki Klub tagja és az összegyűltek, meghívottak
a háború utáni felvidéki kitelepítések 70. évfordulójára emlékeztek.
Húsz éve alakult meg a Pécsváradi Felvidékiek Klubja. Az
alapítók azok a felvidéki családok illetve leszármazottaik, akik
a második világháború után áldozatai voltak az úgynevezett
lakosságcsere-egyezménynek.
Emlékezni kell az útra, a szomorú eseményekre, egyrészt
elődeink, szülőföldünk iránti tiszteletből, másrészt, hogy jobban tudjuk értékelni a jelent. A Pécsváradon 10 éve felállított
felvidéki emlékkő hirdeti az eseményeket. Hirdeti, mert hirdetnie kell azt, ami megtörtént. A Magyarországra telepítettek ugyanis, bár otthonra leltek például Pécsváradon, a Zengő
vidékén, mégsem feledik szülőföldjüket. Élő kapcsolatok vannak máig, nem véletlenül, hiszen sokaknak közeli rokonai is
maradtak az akkori Csehszlovákiában.
Fontos, hogy a felnövekvő generáció tagjaival is megismertessük a valós, igaz, hű történelmet.
Az ilyen események üzenetet hordoznak. Üzenik, hogy
ugyan a megtörténteken már nem tudunk változtatni, de emlékezni és emlékeztetni mégis kötelességünk, hiszen minden
magyar felelős minden magyarért!

A megemlékezés református istentisztelettel kezdődött,
majd ezt követően az emlékkőnél folytatódott. Kiss László,
pécsváradi tiszteletes, beszédében arra emlékeztetett, hogy
a felvidéki magyarok nem önszántukból hagyták el a szülőföldjüket, hagyták ott minden vagyonukat, hanem Eduard
Benes csehszlovák köztársasági elnök 1945-ben kihirdetett
dekrétuma alapján, erőszak révén. Megjegyezte, hogy nehéz
küzdelmük megvívásában egyedül Istenbe vetett hitük segítette a magyar nemzetiségű kitelepítetteket, deportáltakat.
Imádkoztak és dolgoztak, évtizedeken át nem beszélhettek
az átélt szörnyűségekről. A műsorban közreműködtek Duba
Mária Garamszentgyörgyből, Kopa Marcell és Kopa Dorottya
Pécsváradról, Farkas Béla Szajkról.
Az ünnepség végén a Felvidékről kitelepített magyarok
emlékkövénél koszorút helyeztek el Pécsvárad Város Önkormányzatának, Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői,
a pécsváradi, lánycsóki Felvidéki Klub, valamint a Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesületének tagjai.
A koszorúzást követően a meghívottakat a Fülep Lajos Művelődési Központban terített asztal várta, ahol családias légkörben oszthatták meg egymással gondolataikat.
Bayerné Sipos Mónika

Együtt és szolidárisan a bizonytalan időkben

Garamszentgyörgy 2017

Pécsvárad Város Önkormányzata meghívást kapott a fenti
címmel rendezett június 30-tól július 2-ig tartó találkozóra.
Mivel Nagymamám Garamszentgyörgyön született, vele
és Édesanyámmal mi is részesei voltunk az eseményeknek.
Pénteken délután részt vettünk az ünnepélyes megnyitón, este
meghallgattuk a 3+2 zenekart és az Elán Forever együttes koncertjét.
Szombat délelőtti program: „Irak könnyei és reményei”
Mgr. Anton Frič dokumentumfilmjének vetítése és beszélgetés
a filmről, majd kiállításmegnyitó „Iraki menekültek” címmel
Anton Frič fényképeiből és a helyi iskola diákjainak rajzaiból,
a „Szomszédom más, mint én” címmel. A film és a kiállítás
témája az iraki kereszténység élete. A film angol nyelven szlovák felirattal, a vendégek részére az elhangzottakat magyarra
fordították.
Közös ebéd után a résztvevő csoportok a csehországi Visky
település fúvószenekarának kíséretével vonultak a szabadidőparkba, ahol együtt elültették az „Emberi jogok” fáját, majd
sötétedésig tartó gálaműsor vette kezdetét. Ahol felléptek
Csehországból: Visky, Magyarországról: Dunaszekcső, Horvátországból: Új Bezdán, Erdélyből: Máréfalva valamint a
helyi Rozmaring és Hronka énekegyüttes és az iskola növen-
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dékei. Este a HEX együttes koncertje és utcabál zárta a napot
Torma Róbert együttesével.
Délután ízelítőt kaptunk a résztvevők finomságaiból. Megkóstoltuk a dunaszekcsőiek lángosát, sülthalát és a cserépfazékban főzött sokác babját, borát. Máréfalva 3-4 féle sajtját, 4
féle pálinkáját, főzés nélkül készült csipkebogyó és áfonya lekvárját, padlizsánkrémjét, kolbászt, szalonnát, töpörtyűt, 2-3
féle mézet és a frissen főzött juhtúrós puliszkáját. Új Bezdán
mézét, paprikáját, pálinkáját, füstöltsajtját. Valamint a helyiek felsorolhatatlan sok finom specialitását ételben és italban
egyaránt.
A szombat délutáni rendezvényen Pécsváradot Zádori János polgármester úr és Gászné Bősz Bernadett alpolgármester
asszony képviselték.
Vasárnap ökumenikus istentiszteleten vettünk részt az Evangélikus templomban, ahol a zselizi Franz Schubert Vegyeskar
koncertjét is meghallgathattuk. A kórus tagjai többségében
magyar nyelvű pedagógusokból verbuválódtak.
A kitelepítés 70. évfordulójára rendezett megemlékezés
szintén a Franz Schubert Vegyeskar szereplésével kezdődött,
majd Duba Marika Babits Mihály: Mi atyánk című versét,
Nagymamám (Szabó Jánosné, Füri Gizi) Sinkó Szilárd: Akkor
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még nem éltem című mondta el. Meghallgattuk Farkas Béla,
Szajk polgármesterének előadásában Krasznahorka büszke
vára c. dalát.
Kovács József polgármester úr szlovák és magyar nyelven
elmondott gondolatai után az I. és II. Világháborús hősök
kövénél és a kitelepítetteknek állított kopjafánál koszorút
helyezett el Garamszentgyörgy, Dunaszekcső, Máréfalva,
Új Bezdán önkormányzata, a helyi református, katolikus és
evangélikus hívek képviselői. Számomra pedig nagyon megtisztelő volt, hogy Nagymamámmal és Édesanyámmal együtt
helyezhettem el a Pécsváradi Felvidékiek Klubjának koszo-
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rúit. A koszorúzás alatt ismét Farkas Béla klarinét kíséretét
hallgathattuk.
Befejezésként a Franz Schubert Kórus vezetésével elhangzott a magyar Himnusz, ami szinte minden résztvevő szemébe
könnyeket csalt.
A közös ebéd után Kovács József polgármester úr mindenkinek megköszönte a rendezvénysorozaton való részvételt és
„Jövőre ugyanitt, ugyanígy” mondattal bezárta a találkozót.
Köszönjük a meghívást és a sok új élményt.
Nehéz szívvel búcsúztunk a sok régi és új ismerőstől.
Jerszi Eszter

Nyugdíjasok Körzeti Egyesülete – Pécsvárad
Mozgalmasan telt a nyár a Nyugdíjasklub életében.
Június 24-én, meghívásos fesztivált rendezett szenior
előadók és alkotók számára.
A cél egy kellemes délután eltöltése volt azokkal a nyugdíjas csoportokkal és személyekkel, akikkel már régóta kapcsolatban állnak és amatőr művészeti csoportot működtetnek.
Sikerült változatos műsort összeállítani, így lehetősége volt a
kórusoknak, tánccsoportoknak, színjátszóknak, egyéni előadóknak, énekeseknek, vers- és prózamondóknak bemutatkozni. Az ügyes kezű, szeniorok alkotásait a nagy közönség
egy kiállítás keretén belül ismerhette meg.
A művelődési központ színháztermében összegyűlt közel
400 résztvevőt Kárpátiné Kovács Zita, az egyesület elnöke valamint László Miklós képviselő úr, a kulturális bizottság elnöke köszöntötte. A találkozón részt vett Sípos Imréné a Baranya
megyei szövetség elnöke is.
A délutáni kb. 2,5 órás műsort követően közös vacsorán
tovább bővítették a résztvevők a barátságokat és kötetlen, zenés-táncos bállal zárult a rendezvény.
A havi rendszeres klubnapokon köszöntötték az adott
hónapban születésnapjukat ünneplőket, és folyatódott a
„kiránduló kedd” programjuk is. Májusban Dióspusztára,
júniusban Grábócra és Szekszárdra, júliusban Mohácsra kirándultak. Augusztusban a magyarhertelendi fürdőben kapcsolódhattak ki.
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Szintén augusztusban négy napra Nagyatádra utazott egy
20 fős csoport, ahol a kiváló gyógyvíz és az ott nyári táborát
tartó Akkordeon harmonika zenekar nyújtott élményt.
Az egyesület hagyományőrző tánccsoportja fellépett a sásdi Nyugdíjas találkozón, Kozármislenyben három megye találkozóján, a pécsváradi Idősek Otthonában a hagyományos
Anna-napon, Szabadszentkirályon és Szebényben falunapon,
az augusztus 20-i pécsváradi Szent István napokon. Az újjáalakult férfikórus bordalokkal szórakoztatta a közönséget.
Versmondóink Kocsis Mária és Bárdos Sándor Dióspusztán
szavaltak.
A szerepléseket természetesen próbák előzték meg, melyek
mindig jó hangulatban zajlanak, ezzel is erősödik a közösség.
Szeptemberben 4 napra Szlovéniába kirándulnak a klubtagok, és ismerkednek a természeti kincsekben gazdag országgal.
Idén is részt veszünk a pécsváradi várban a „Határtalan lakoma” c. rendezvényen. Töltött káposztával várjuk a kedves
vendégeket.
Kiránduló kedden Hosszúhetény és Szentlászló lesz a célpont.
Amatőr csoportjaink Somberekre és a Diófesztiválra kaptak
meghívást
Programokról részletes információ a havi klubnapokon, ill.
az egyesület irodájában.
Kárpátiné Kovács Zita, elnök
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„A muzsika hangja

Megszólal a zene és a tested kérdés
nélkül megmozdul, magával ragad,
becsukod a szemed és hagyod, hogy
átjárjon minden hang. Intim pillanat
ez, te és a hangok, melyek először
csak lágyan kerülgetnek, mint a hullámok, majd egyre több érzékedet
ragadja magával. Érzed az illatát,
látod a színét…. Észre sem veszed,
hogy eltelik öt perc, harminc, majd
egy teljes óra és csak ütöd a dobot,
dúdolsz, emeled a karod, érzed az
érintéseket… Vannak pillanatok,
amikor kitekintesz és megkérdezed
magadtól, hogy tulajdonképpen mi a
fenét csinálok?!
Az okosok szerint a legtöbbet akkor tanulod, – magadról és a világról
egyaránt – amikor kilépsz a komfortzónádból. Fogod magad, veszel

köré központosult, miért fontos az,
hogy bizonyos foglalkozásokhoz a
nemformális oktatásban milyen típusú hangkavalkádot párosítsunk,
hiszen ezzel serkenthetjük, de gátolhatjuk is a megvalósítandó célt.
A 24 résztvevő 13 országból érkezett, és 450 jelentkező közül kerültünk ki, mi szerencsések. A nyolc
nap alatt fizikailag és mentálisan is
megdolgoztattak minket a trénerek. Improvizáltunk hanggal, testtel,
doboltunk a tengerparton, meditáltunk, workshop-ot szerveztünk, kaptunk egy jó nagy adag információt a
digitális kompetenciánk fejlesztéséhez, vadul firkáltunk és „tükröt állítottunk” egymás elé. Ki próbált már
egy percig a másik szemébe nézni?
Érdemes kipróbálni, nem könnyű
magadat viszontlátni a másik tekintetében… Hogyan hat a zene az agyra,
egy nagy levegőt és megteszed azt micsoda folyamatok mennek végbe,
a lépést. Miért fontos ez? Megtanu- ahogy a dallam, ritmus magával ralod kezelni és elfogadni az érzése- gad? Én hiszem, hogy egy csoda…”
idet, ezáltal másokét is. A tréning
Fischer Dóra
lényege a zene megfelelő használata

SZIA Pécsvárad
2017. június 28-án a pécsváradi ifjúsági táborban ismét
összegyűltek a Szakma az Ifjúságért Akadémia (SZIA)
résztvevői, előadói és támogatói. A nyári egyetem formájában szerveződött programsorozatra az ország sok különböző részéről érkeztek fiatalok és fiatalokkal foglalkozó szakemberek, hogy megtárgyalják a magyarországi
ifjúság problémáit. Megközelítőleg hetvenen vettek részt
az eseményen csapatokra bontva, és minden egyes csapat
egy-egy „utazási irodát” képviselt. Minden nap délelőtt
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és délután a csapatok tovább bomlottak workshopokra,
ahol például a NEET (Not in Education, Employment or
Training) fiatalokról beszélgettünk, és próbáltunk megoldást találni. Második napon vállalkozásról, a fiatalok
foglalkoztatásáról esett szó, és zárásként a legnagyobb
problémát helyeztük a középpontba, az elvándorlást.
Személy szerint nagyon jól éreztem magam, nagyon
sok új dolgot megtanulhattam, és jó volt ilyen problémaorientáltan foglalkozni a témával. Várom, hogy találkozzunk jövőre is, amikor még több fiatalokat érinti kérdésre próbálunk rávilágítani, azokra válaszokat találni.
Tamicza Dávid
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Ifjúsági csere Palermóban

Deák Dóra, önkéntes által szervezett Erasmus+ program
által támogatott „Emoticon” című projekt keretein belül
szerencsénk volt ellátogatni a gyönyörű Szicíliába, ahol egy
csodás hetet töltöttünk el korunkbeli fiatalokkal. Görögországból, Máltáról, Szlovéniából és Romániából látogattak
Palermóba a többiek. Olaszországot egy bevándorlókból és
önkéntesekből összekovácsolt csapat képviselte. Magyarország, valamint Pécsvárad színeiben mi négyen repülhettünk ki: Benkő Alexandra, Hevesi Bianka, Kovács Bálint
és Bayer Bojána. Természetesen nem egyedül mentünk,
csoportvezetőnk, Fischer Dóri, aki már több ilyen programon is részt vett, segített bennünket mindenben utazásunk
során. A projekt lényege: az empátia növelése, egymás elfogadása, az érzelmi intelligenciánk fejlesztése, a diszkrimináció, illetve a sztereotípiák lebontása volt. Minden bizon�nyal szentesítettük a célt, mivel örökre szóló barátságokat
kötöttünk. Az ismerkedés az első pillanattól kezdve kön�nyedén ment, még annak ellenére is, hogy nem anyanyelvünkön, hanem angolul kellett kommunikálnunk. A hét
elején interkulturális estét tartottunk, ahol megízlelhettük
az országok tradicionális ételeit, majd az adott nemzet totójában feltett kérdésekből új dolgokat tudhattunk meg. Az
érzelmek nagyon fontos szerepet játszottak programunkon. Különféle módon ábrázoltuk, lefestettük, eljátszottuk,

megmagyaráztuk azokat. Dixit nevezetű kártyajátékra építve történeteket alkottunk, melyeket egy általunk készített
mesekönyvbe lerajzoltunk. Körükben alkotott Valentina
Deluca helyi művész is, aki kisebb praktikákat mutatott
nekünk. Játszva tanultunk, ismertük meg egymást és magunkat is. A „kötelező” közös programok mellett szabadidőnkben is együtt szórakoztunk, bejártuk Palermo utcáit,
megnéztük a város nevezetességeit; ilyen a Katedrális, a
Garibaldi kert, amelyben láthattuk a világ egyik legterebélyesebb fáját. Ellátogattunk Céfaluba, ahol megmártóztunk
a Földközi- tengerben. Hagyományos olasz menüt ettünk:
tésztákat, arranchinet, canollit, brioscat, pizzát. Az esemény zárásaként megnéztünk egy rólunk készült videót, és
visszaidéztük, hogy milyen élményekkel gazdagodtunk. Az
EU által kiállított bizonyítványt azaz YouthPasst kaptunk
a részvételért, és különböző készségekben való fejlődésünkért, pl.: csapatmunka, más kultúra megismerése, idegen
nyelv használata, véleményformálás. A kulturális sokk, melyet az olasz mentalitás, illetve a sok kultúra találkozása miatt kaptunk, fergeteges hangulattal és nyitottsággal szolgált
a program felé. Az egész csoport nevében bátran ajánlom,
hogy aki tudja, használja ki az ilyen lehetőségeket, mert nagyon sok mindent lehet belőle meríteni.
Bayer Bojána Bettina

A Kodolányi János Német Nemzetiségi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola rézfúvós triója
április 22-én Szentendrén részt vett az I. In Medias Brass Nemzetközi Rézfúvós Kamarazene Fesztiválon és Versenyen. A komoly nemzetközi zsűritől
nem ijedt meg az A+B kategóriában induló Horváth
Roland, Horváth Pál és Zsifkó István alkotta együttes. A nemzetközi mezőnyben kiváló helyezést ért
el, 3. lett a csapat, amelyet Wagner József felkészítő
tanár vezetett.
Brandt Ildikó képén a fúvós trió.
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Kárpátaljai vendégek a Szent István Napokon
Nagybereg – Pécsvárad kapcsolata 2014-ben kezdődött. Városunk a régi iskolából megmaradt, feleslegessé vált iskolaszereket,
tankönyveket ajánlott fel a Nagyberegi Középiskola javára. 2014
márciusában városi delegáció utazott Nagyberegre, ahol tovább
mélyítették a kapcsolatot, tárgyaltak a jövőbeli együttműködési lehetőségekről. 2014 májusában pécsváradi nyugdíjasokból álló csoport utazott Kárpátaljára, akik szintén ellátogattak
Nagyberegre. 2015 augusztusában a Nagyberegi Középiskola
művészkerékpárosai vendégszerepeltek városunkban, az év októberében a Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesületének
tagjai vettek részt a nagyberegi Csipkebogyó és Beregi Szőttes
Fesztiválon.
2016 augusztusában a Zengővidéki Határon Túli Magyarok
Egyesületének meghívására nagyberegi delegáció vett részt az
I. Határon Túli Magyarok Fesztiválján. A biciklisek újra színes
fellépésükkel gazdagították a programot.
2017 júniusában a Zengővidéki Határon Túli Magyarok
Egyesületének elnöke könyvcsomagot adott át a Nagyberegi
Községi Könyvtár olvasóinak, melyet a pécsváradi könyvtár és
a Mecseknádasdi Schlossgarten Óvoda és Bölcsőde ajánlott fel.
Hosszas előkészület és szervezés után idén augusztus 18-án
újra fogadtuk a nagyberegi delegációt, amelynek tagjai közül
többen már többször jártak városunkban. Püspöki Attila polgármester és családja, Géczi Tihamér a Nagyberegi Középiskola
igazgatója és felesége, Géczi Natália, valamint a művészkerékpárosok is ellátogattak hozzánk.
Péntek este egy jó hangulatú vacsorán vettünk közösen részt.
Szombaton együtt kirándultunk Zengővárkonyba, majd a gyerekek megmártózhattak a Dombay-tóban, s közösen néztük meg
a 2016 nyarán közösen elültetett - összetartozásunkat jelképező
– fánkat.. A délután folyamán a nagyberegi delegáció tagjai a
református templomban megrendezett orgonakoncerten vettek
részt. Este ismét vacsorán vendégeltük meg őket, városunk polgármesterével és a képviselőtestület tagjaival együtt.
Vasárnap a szentmise, a városi ünnepség és várvezetés után
ebéddel folytatódott a napi program a Pécsváradi Várban. Aznap délután a nagyberegi művészkerékpárosok felléptek Pécsváradon, valamint Komlón és Mecseknádasdon is vendégsze-

repeltek. A művészkerékpáros csapat 2011-ben, az Ausztriában
megrendezett Európa-bajnokságon lett bronzérmes fiúpáros
gyakorlatban. Magyarországon számos országos versenyen szereztek érmeket. De nagyobb versenyeken is értek el dobogós
helyezéseket. 2016-ban a svájci Eb-n a junior kategóriában,
párosban, megszerezték a második helyet. Idén áprilisban a
WORMSTER CUP-on egyéniben Szarka István a 2., Kovács János pedig a 3. lett. Zán Fábián Panna, aki annak ellenére, hogy
csupán most került be a junior csapatba, az induló 25 lányversenyző között a középmezőnyben végzett. A fiatalok a május
végén Prágában megrendezett Eb-n is szép eredményeket értek
el. Színvonalas fellépésüket a pécsváradiak és a meseknádasdiak
pénzadománnyal támogatták, amely segíti a csapat további felkészülését.
Vendégeink napját hangulatos vacsora, tűzijáték és utcabál
zárta és hétfőn a legközelebbi viszontlátás reményében köszöntünk el.
Egyesületünk nem titkolt célja, hogy tovább építse, fejlessze
a kapcsolatot a Nagybereg és Pécsvárad között, ezzel is erősítve
fő célkitűzésünket, az összefogást határok nélkül. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő években a polgármesterek és   az
önkormányzati képviselők hivatalos látogatásain túl a települések polgárai, civil szervezetei között is számos baráti kapcsolat köttetik, iskolánk diákjai cserelátogatásokon vehetnek részt.
Bár bebizonyosodott, hogy a baráti kapcsolat akkor is működik,
ha nincs szentesítve oklevélben, egyszer talán úgy érkezhetnek
meg városunkba, hogy a Pécsvárad táblánál a testvértelepülések
sorában a saját nevüket is felfedezhetik.
Köszönjük a részvételt és a fellépést, valamint a szervezésben,
az utazásban nyújtott sok segítséget egyesületünk tagjainak, városunk polgármesterének és volt elöljáróinak, a képviselőtestület tagjainak, a művelődési központ vezetőjének, a nagyberegi
delegáció tagjainak, a művészkerékpárosoknak.
Reméljük, a pécsváradi és környékbeli lakosok, valamint a
többi résztvevő is szép élményekkel gazdagodott! Köszönjük
Mindenkinek!
Bayerné dr. Sipos Mónika
Zengővidéki Határon Túli Magyarok Egyesületének elnöke

Életmód tábor a Dombay-tónál
Értük –Velük -Tiszta Szívből

Ebben a munkában azért veszünk részt kolleganőmmel, valamint
a városi önkormányzat és Zádori János polgármester segítségnyújtásával együttesen, mivel tudatosult bennünk, hogy szűkebb
környezetünkben is bőven van tennivaló a hátrányos helyzetű
gyermekek felkarolására. Közös munkánk fókuszában a gyermekek állnak, így a nyaralás során igen színes, sokoldalú tevékenységet igyekszünk számukra biztosítani. A gyakorlati életben való
eligazodásukat változatos programokkal, esztétikai élményekkel,
valódi művészi ráhatásokkal és alkotói tevékenységek kínálatával
formáljuk. Pl. drámajátékok, táncház, sportdélután és kézműves
utca. Integrált táborunkban egymás elfogadására is nevelünk.
Gyermekeink minden alkalommal új barátságokat köthetnek, a
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régieket erősíthetik, ápolhatják, elmélyíthetik az igen változatos
kulturális és szabadidős tevékenységek során.
Kézzelfoghatóbb élményekkel bővíthetik ismereteiket, pl. a
Balaton környékének megismerése során.
A mi általunk képviselt gyermekeknek ezekre a képességekre
és készségekre fokozatosan szükségük van a felnőtt életük a mind
teljesebb körű társadalmi beilleszkedésükhöz, integrálódásukhoz.
Munkánk támogatásához külön köszönetet mondunk Gászné
Bősz Bernadettnek, Grátz Hajnalkának és Zádori János polgármesternek.
Mesterné Magyar Andrea és
Weintrautné Benács Zsuzsanna Táborvezetők
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Program soroló
Szeptember 15.
Szeptember 16.
Szeptember 17.
Szeptember 19.
Szeptember 24.
Október 1.
Október 20-22.
Október 23.
Október 23.
Október 28.
November 9.
November 11.
November 14.
November 18.
November 25.
November 26.
December 9.
December 16.
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Caritas ruhavásár
51% Székely humor- Zsók Levente műsora
Határtalan lakoma (helyszín: Pécsváradi Vár)
Mindennapi függőségeink – dr. Trábert Attila előadása
Családi kerékpártúra és verseny
Zenei Világnap
Pécsváradi Leányvásár
10 óra Koszorúzás (Kossuth tér)
10.30 óra ’56-os ünnepi műsor (művelődési központ)
Landesrat táncminősítő
Márton napi lámpás felvonulása (Óvoda)
Márton napi lakoma
(helyszín: Pécsváradi Vár)
Fáklyás felvonulás, koszorúzás
Skóciai Szent Margit túra
Szivárvány Német Nemzetiségi
Óvoda Jótékonysági bálja
80 éves a városi Fúvós zenekar
Városi Adventi program (helyszín: Szentháromság tér)
Zengővárkonyi Hagyományőrző Egyesület
Karácsonyi műsora
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Ismét egy pécsváradi, akire büszkék lehetünk
Az elmúlt időszakban rendszeresen adtunk hírt olyan
pécsváradiakról, akik a településen kívül (is) öregbítették szűkebb pátriájuk hírnevét. Szerencsére a sor most sem szakad
meg.
Csizmadia László grafikusművészről közismert, hogy történelmi tudása, pedagógiai végzettsége és legfőképpen elkötelezettsége révén számos alkalommal tartott rendhagyó történelem
órákat, különleges bemutatókat. Rendszeresen hívják a Budai
Várba a Magyarság Házába, vagy a székesfehérvári Királyi Napokra, de szűkebb környezetünkben, Pécsett is találkozhatunk
vele fesztiválokon. Ezek híre úgy látszik eljutott Németországba
is, ahol Baden-Württembergerben kapott felkérést. Az alábbiakban erről olvashatnak egy rövid összefoglalót. A mellékelt
fotók, sajnos, csak részben adják vissza a rendkívül igényesen
kidolgozott ruhák, kiegészítők és fegyverek valódi szépségét.

A Baden-Württembergi Konzuli Magyar Iskola ludwigsburgi
csoportjának felkérésére, Csizmadia László pécsváradi grafikusművész Árpád vezér szerepében, korhű ruhában, tartott játékos
múltidézést és látványos bemutatót saját készítésű fegyvereiből,
a gyönyörű parkerdőben megjelent nagyszámú érdeklődőnek, a
Németországban élő magyar szülőknek és gyermekeiknek.
Ezt követően az iskolások tanáraik vezetésével, a magyar
honfoglalás eseményeit feldolgozó járőrversenyen vettek
részt, majd a parkerdő központi tisztásán kialakított körpavilonban, történelmi ruhákba öltözve, eljátszották a vérszerződést, testközelbe hozva ezzel magyar történelmünk máig
ható erejét, maradandó élményeket szerezve a résztvevő
gyerekeknek, a játékok során megélt magyarságukról.

Lapzárta után nyílt meg a Pécsi Galéria 40 éves történetét bemutató kiállítás. Az ikonikus kiállítóhely tárlatában
az egyik kiemelt falon kaptak helyet Csizmadia László és
egykori kiállításának emlékei. Csak, hogy látni lehessen
a rangját: Lantos Ferenc, Keserű Ilona, Bencsik István,
Pinczehelyi Sándor és még számos neves magyar és külföldi művész alkotó között szerepel a pécsváradi grafikus.

Magyar „honfoglalás” Ludwigsburgban!
A felejthetetlen nap, szalonnasütéssel, közös családi programmal, játékkal, beszélgetésekkel ért véget.
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„Zengő felett, vékony felhő nagyra jár…”
(Dr. Várnai Ferenc)

Kórustagok találkozója mesterükkel
A fenti mottó jegyében szeretetteljes, vidám találkozó színhelye volt augusztus 25-én a pécsváradi vár.
Találkoztak Dr. Várnai Ferenc (Feri bácsi) ének-zene pedagógus és az általa 1958-ban (!) alapított és később kibővített leánykórus alapítótagjai.
Kevés kivétellel az ország távolabbi területeiről (Győr,
Veszprém) is eljöttek a volt kórustagok, hogy viszontláthassák
egykori kedves tanárukat, kórusvezetőjüket, MESTERÜKET.
A vidám üdvözlések után felidéztük a régi szerepléseinket és
az ezek alatt történteket, „kalandokat”. Megemlékeztünk –
Polon Erzsébet és Hoyck Irma – volt kórustársainkról, akik
sajnos már nem lehetnek velünk.
Feri bácsi annak idején minden szereplésen hangszalagra
vette a kórus éneklését és természetesen fényképekkel illusztrált részletes naplót is írt minden egyes fellépésünkről. A találkozóra ezeket a hiteles dokumentumértékű „bizonyítékokat”
elhozta. Nagy öröm volt, amikor a fényképeket nézegettük; s
a hangszalagok lejátszásakor mindannyian gyönyörködtünk
önmagunk csengő gyermekhangjaiban. Az archív felvételen:

Természetesen nincsen kórus éneklés nélkül, így volt ez
most is. Feri bácsi kottát is hozott a régi repertoárból, s azokat elő is adtuk. Olyan énekeket is elénekeltünk, amihez nem
volt kotta, de pillanatok alatt „bejött” a szöveg is. A dallam a
lelkünkben volt, és szívből jött.
A közös ebéd után mindenki elmesélte élete történetét röviden. Megállapítható mindannyiunk életében, a mai napig
jelen van az éneklés, és a zene szeretete. Van, aki mindennapi
munkája során énekel „csak úgy”. Mások az unokájukat tanítgatják az éneklés és a zene szeretetére. S olyan volt kórustag is
van, aki jelenleg is énekel, énekeltet, egy nyugdíjaskórust vezet- sikeresen. Ezt az erős kötődést a kórusmuzsikához, énekléshez kedves mesterünknek köszönhetjük, ebben mindan�nyian egyetértettünk.
Ő maga, ma is - közeledve 81.évéhez - aktívan dolgozik,
mint zeneszerző. Számos kiadványa jelent meg eddig munkássága során és napjainkban is népzenei kutatásaiból, gyűjtéseiből és zenei-írói munkáiból.
Mi, tanítványai elmondhatjuk – el kell mondanunk, hogy
a zene, az éneklés boldoggá tesz, átsegít sok nehéz időszakon, a zene melengeti az ember lelkét, és a zene a szeretet
nyelve - VILÁGNYELV! – hiszen a zenét a világon minden
nemzet megérti. S ezt a világnyelvet mi Várnai Feri bácsitól
kaptuk.
Isten éltesse volt ének-zene tanárunkat szeretett karnagyunkat, mesterünket, Dr. Várnai Ferenc zeneszerzőt, népés műzenekutatót, zenei írót. Kívánunk jó egészséget Feri bácsinak hosszú életet és hogy zenei munkásságával még sokáig
szerezzen örömet valamennyi zenekedvelőnek.
Havas Gabriella

Képünkön a találkozó csoport képe: Keppert Ilona, Gállos
Teréz, Bencze Józsefné (Merk Erzsébet), Benkő Katalin, Hafelső sor: Gállos Orsolya, Kövesi Anci, Merk Erzsébet, Bicskei vas Gabriella, Bicskei Éva, Mártusz Antalné (Kövesi Anci),
Éva, Hoyck Irma, Barta Ildikó, Szabó Jolán, Polon Erzsébet, Radnóti Adél, Szántó Lívia, Keppertné Barta Ildikó
Szabó Klára, Szabó Jolán, Dr. Várnai Ferenc, Bicskei IldiVárnai Ferenc alsó sor: Szántó Lívia, Bicskei Ildikó, Benkő
kó, Adamov Mária, Brand Ferencné (Resszer Ilona)
Katalin, Gállos Teréz
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Fordanos táncosok hírei
A 2016/2017-es tanévben a Pécsi
Fordan pécsváradi táncosai szépen
kitettek magukért. A helyi gyerekek,
több pécsi minősítő táncversenyen
vettek részt, ahol szép eredmények
születtek. Idén a pécsi klub leigazolt
6 pécsváradi táncos lányt. Ők első
területi versenyükön szépen helyt
álltak.
Az elmúlt 8 évben a Fülep Lajos
Művelődési Központ biztosította
a helyet az edzéseknek. Ezúton is
köszönjük az elmúlt éveket! Szeptembertől új táncteremben edzhetünk a táncosokkal. A volt zeneiskola hangversenytermében, melyet
vélhetőleg az elmúlt évek sikeres
eredményei, illetőleg a folyamatosan bővülő létszám miatt kaphattuk
meg. A táncterem otthonosabbá
tételéhez rengeteg segítséget adott
Pécsvárad Város Önkormányzata, továbbá a szülők berendezési
tárgyakkal és saját munkájukkal
segítették, hogy elkészüljön a kis

birodalmunk. A szuper, egyedi fal- Jagados Dominika 20/5017560
tetoválást KriKat Dekor készítette. (Fashion Dance)
Hétfőn 17:45, csütörtökön 18:30
Új csoportokat is indítunk, ide várunk minden érdeklődőt.
Fashion Dance tanfolyam
Kedd-péntek 14:45 Rock and Roll
Érdeklődni: Heckerné Jagados Di- tanfolyam
ánál 20/5017570 (Rock and roll)
Heckerné Jagados Diána

Egy napot se mosoly nélkül!
Egyesületünk idén júliusban másodszor vett részt a már hagyományossá
vált Mosolyra Fel! napon, mely egy
vidám családi nap Hosszúhetényben.

Több játékos vetélkedőn próbálhattuk ki magunkat a nap folyamán, melyek garantálták a jókedvet. A csapatok a környező településekről jöttek

(Martonfa, Komló, Magyaegregy),
Pécsváradot rajtunk kívül a Pifö, a
Nyugdíjasok Klubja és a Mozgáskorlátozottak Klubja képviselte.
Zöld Zengő csapatunk már tavalyelőtt is dobogós lett, idén pedig
megnyertük a vándorlabdát Pécsváradnak! A szervezést ezúton is köszönjük a hosszúhetényi szervezőknek! Jövőre – veletek – ugyanitt!
Mert játék, közös móka, kacagás
mindig kell! :)
Bővebb információ Egyesületünkről, programjainkról: ZÖLD
ZENGŐ – EGY ÉLHETŐ ÉLETÉRT
EGYESÜLET
WEB: www.zoldzengo.hu, www.
facebook.com/zoldzengoegyesulet,
zoldzengoegyesulet.blogspot.hu
E-mail: info@zoldzengo.hu
Telefon: 20 / 263 - 4117
Simara-Dallos Renáta
elnök
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Szöszmötölők avagy Erzsébettábor Pécsváradon

Májusban tudtuk meg, hogy a Fülep
Lajos Művelődési Központ pályázatot nyújthat be Erzsébettábor megvalósítására. Az idő rövidsége és az
adminisztrációs feladatok miatt nem
volt egyszerű, de ma már elmondhatjuk, megérte. A beadott pályázat
eredményét június közepén tudtuk
meg, a napközis tábor augusztus elején valósult meg.
A harminc gyermek három kísérője gazdag programot állított össze
az öt napra. Tamás Lőrincné táborvezető és két segítője, Sás Bernadett
és Rózsáné Dombai Ágnes sok energiát fektetett a tábor előkészítésébe
és megvalósításába.
Hétfő délelőtt a játékos ismerkedés
gyorsan ment, hiszen szinte mindenki ismert mindenkit. A zászlókészítés
nagy sikert aratott, nagyon tetszett a
gyerekeknek, hogy szabad volt festék-

ben fürödni, ugyanis festékes tenyérrel
készült a Táborzászló. A hét során a
sportolás is szerephez jutott: népszerű volt a tollaslabda, foci, célba dobás,
de jutott a szellemnek is, a sakk révén,
illetve a társasjátékokat is gyakran elővették. Persze, a sárban való alagútásás,
bungikészítés voltak a legnagyszerűbb
tevékenységek. A játékok mellett azonban komoly munka is folyt. Kézműves
foglakozásokon alkottak csodákat a
gyerekek. Agyagból plaketteket, marokedényeket készítettek, bögréket
díszítettek színes mázzal. Nemcsak a
lányoknak tetszett az ékszerkészítés,
gyöngyfűzéssel készültek nyakláncok,
kitűzők, karkötők és fülbevalók.
Már a mai fiatal felnőttek sem hallottak róla, de a similabda készítése
és a vele való játék is megunhatatlan
volt. A szövőkeretek is folyamatosan
dolgoztak, csodaszép szőnyegek ké-

szültek. A varrás gyakorlása közben
rongybabák születtek. Minden tevékenység közben természetes anyagokat használtak, figyelmet fordítottak
a környezetükre, megtanulták a szelektív szemétgyűjtés fontosságát. Az
Erzsébettáborok velejárója a kirándulás. Természetesen az egyik helyszín a pécsváradi vár volt, ahol a „Mesés Várvezetés” során megismerték a
hely történelmét, majd megszerzett
tudásukat rögtön próbára is tehették
Vár-Totóval. A résztvevők újabb élményeket szereztek a Mecsekextrém
parkba és a Tettyei Mésztufa barlangba történt kirándulás során.
Az utolsó napon a tábori alkotásokból kiállítás készült, ahol gyerekek szomorúan vették tudomásul,
hogy elröpült a hét. A rengeteg kaland és élmény miatt észre sem vették, hogy hamar eltelt az idő.
Köszönetet mondunk Zádori Jánosnak és feleségének, Dékány Katinak, hogy saját pincéjüket és területüket ajánlották fel a tábor céljára,
ők is valamint Bérces Boldizsárné,
Erzsike és Mentolai Jánosné, Anci is
személyesen nagyon sokat segítettek
a foglakozásokon, az előkészítésben.
A gyönyörű kézműves alkotások,
a gyermek örömtől csillogó szeme
alapján egyértelmű, hogy megérte a
sok fáradságot. Köszöntet mondunk
mindazoknak, akik bármilyen módon segítették a tábor létrejöttét, lebonyolítását. Az ez évi tapasztalatok
alapján jövőre újra belevágunk.

Nyáriforma verseny
3 és fél éve nyílott meg a konditerem Pécsváradon.
Szerencsére egyre több fiatal látogatja a termet és tesz
az egészségéért! Közülük a legbátrabbak és legerősebbek egy testépítő versenyen a Nyáriforma versenyen
mutatták meg, hogy mennyit edzettek az évek során!
A 10 versenyző a Kozma Tibor által vezetett zsűri és a
lelkes közönség előtt mutatta be a különböző pózokat.
A legjobbak megkapták a megérdemelt díjakat a többiek oklevél díjazásban részesültek. Utána grill party
zárta a napot.
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S p o r t h í r

Megye I. Labdarúgás
Felnőtt bajnokság
Augusztus 19.		
Augusztus 26.		
Szeptember 3.		
Szeptember 17.		
Szeptember 23.		
Szeptember 30.		
Október 7.		
Október 15.		
Október 21.		
Október 29.		
November 4. 		
November 11.		
November 19.		
November 25.		

Harkány- Pécsvárad 0-4
Pécsvárad-Szászvár 3-2
17:00 Ócsárd-Pécsvárad
16:00 Boda-Pécsvárad
16:00 Pécsvárad-Mohács
15:00 PVSK-Pécsvárad
15:00 Pécsvárad-Sellye
14:30 Szentlőrinc II.-Pécsvárad
14:30 Pécsvárad-Bóly
13:30 Villány-Pécsvárad
13:30 Pécsvárad-PEAC
13:30 Komló-Pécsvárad
13:00 Siklós-Pécsvárad
13:00 Pécsvárad-Szederkény

Magyar kupa Baranya megyei selejtezők eredménye:
Kétújfalu- Pécsvárad 1-5
Ócsárd- Pécsvárad
0-5
Siklós- Pécsvárad
1-2
6 év után ismét országos főtáblára kerültünk!
Megye I. osztály U19 bajnokság
Szeptember 2.		
11:30 Pécsvárad- Ócsárd
Szeptember 16.		
11:30 Pécsvárad-Boda
Szeptember 23.		
11:30 Mohács-Pécsvárad
Október 4.		
11:30 Szászvár- Pécsvárad
Október 7.		
11:30 Sellye- Pécsvárad
Október 21.		
11:30 Bóly-Pécsvárad
Október 28.		
11:30 Pécsvárad-Villány
Október 31.		
11:30 Pécsvárad-Harkány
November 4.		
11:30 PEAC-Pécsvárad
November 11.		
11:30 Pécsvárad-Merenye
November 18.		
11:30 Pécsvárad-Siklós
November 25.		
11:30 Szederkény-Pécsvárad
Megye I. osztály U16 bajnokság
Szeptember 2.		
9:30
Pécsvárad- Ócsárd
Szeptember 16.		
9:30
Pécsvárad-Boda
Szeptember 23.		
9:30
Mohács-Pécsvárad
Október 4.		
9:30
Szászvár- Pécsvárad
Október 7.		
9:30
Sellye- Pécsvárad
Október 14.		
9:30
Pécsvárad- Diana SE
Október 21.		
9:30
Bóly-Pécsvárad
Október 28.		
9:30
Pécsvárad-Villány
Október 31.		
9:30
Pécsvárad-Harkány
November 4.		
9:30
PEAC-Pécsvárad
November 11.		
9:30
Pécsvárad-Merenye
November 18.		
9:30
Pécsvárad-Siklós
November 25.		
9:30
Szederkény-Pécsvárad
Női Kézilabda Baranya Megyei bajnokság
Szeptember 24.Hosszúhetény- Pécsvárad
Október 1.		
Pécsvárad-Kozármisleny Junior
Október 8. 		
Komló-Pécsvárad
Október 15.		
Pécsvárad-PTE-ÁOK
Október 29.		
Kozármisleny III-Pécsvárad
November 5.		
Pécsvárad-Siklós
November 12. 		
Vörös Meteor-Pécsvárad
November 19.		
Szentlőrinc-Pécsvárad
November 26.		
Pécsvárad-Mohács
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Diákolimpián döntőbe
a pécsváradi iskolások

A Pécsváradi Általános Iskola történetében első alkalommal
jutottunk be az országos döntőbe, amit nehéz volt elérni. Debrecenben rendezték meg a 30. Jubileumi Országos Diákolimpia
döntőjét. Az első nap négy meccset játszottunk, kettőt megnyertünk kettőt elveszítettünk. Ez a teljesítmény ahhoz volt elég,
hogy a legjobb tizenkettő közé kerüljünk. Második nap még
kettő meccsünk volt még hátra, az egyiket megnyertük, ezért
tízedikek lettünk. A következő nap elmentünk megnézni az országos döntőt. A záró ünnepség után indultunk haza. Annak ellenére, hogy nem mi nyertünk, nagy élmény és megtiszteltetés
volt részt venni ezen az eseményen.
Ladányi Patrik
A csapat tagjai: Bősz Norbert, Heil Máté, Ladányi Patrik, Kovács Levente, Zsigrai Ákos, Rejtő Olivér, Pohli Péter, Ladányi
Viktor, Dénes Viktor
Fotónkon a diákolimpián járt csapat: második sor: Szigeti
Endre edző, Heil Máté, Kovács Levente, Horváth Roland, Rejtő Olivér, Ladányi Viktor, Blochinger János edző, elsősor: Bősz
Norbert, Ladányi Patrik, Zsigrai Ákos, Pohli Péter, Dénes Viktor
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